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Nr. 
Crt. 

Standardul Regulamente, proceduri si alte 
materiale elaborate pentru 

implementarea standardului, 
structuri  

Directii de actiune Actiuni Cine raspunde Termen 

1 2 3 4 5 6 7 
 
I.MEDIUL DE CONTROL 
 
1. 1. Etica, integritatea 1. Codul de etica şi deontologie 

profesională universitara al 
Universităţii; 
2. Comisia de etică şi deontologie 
profesională universitară; 
3. Carta Universitatii; 
4.Regulamentul de organizare si 
functionare a Universitatii; 
5.Regulamentul de ordine interioara 
 

Asigurarea conditiilor 
necesare cunoasterii de 
catre angajati a 
prevederilor  care 
reglementeaza 
comportamentul acestora 
la locul de munca, 
prevenirea si raportarea 
fraudelor si neregulilor. 

-Desfasurarea de activitati 
de consiliere etica a 
personalului de catre 
membrii Comisiei de 
Etica şi deontologie 
profesională universitară; 

Membrii Comisiei de etica 
şi deontologie 
profesională universitară 
 

Permanent 

-Monitorizarea respectarii 
normelor de conduita de 
catre toti angajatii 
Universitatii 

Sefii compartimentelor/ 
departamentelor din 
Universitate 

Permanent 

-Actualizarea, cand este 
cazul, a  Codului de Etica 
şi deontologie 
profesională universitară  

Comisia de Etica şi 
deontologie profesională 
universitară 

Ori de cate ori se 
impune 

2. Atributii, functii, sarcini 1.Programele strategice si programele 
operationale; 
2. Carta Universitatii; 
3.Regulamentul de organizare si 
functionare a Universitatii; 
4.Regulamentul de ordine interioara; 
5.Fisele posturilor 

Actualizarea 
Regulamentului de ordine 
interioara şi a fişelor de 
post pentru realizarea 
concordantei intre 
misiunea Universitatii si 
atributiile si sarcinile 
angajatilor; 

-Actualizarea, cand este 
cazul, a fiselor de post si 
aducerea la cunostinta 
salariatilor 

Conducatorii 
compartimentelor din 
Universitate 

Ori de cate ori se 
impune 

-Modificarea 
regulamentelor, 
procedurilor operationale 
si de sistem, dezbaterea 
publica si afisarea 
operativa a acestora pe 
pagina WEB 

Directorul 
Departamentului de 
Management; 
Conducatorii 
compartimentelor din 
Universitate 

Permanent, ori de 
cate ori se impune 

3. Competenta, performanta 1.P.S. Monitorizarea si masurarea 
performantelor; 
2.P.S. Competenta, instruire, 
constientizare si control; 
 

Asigurarea ocuparii  
posturilor cu personal 
competent , cu pregatire 
de specialitate necesara 
indeplinirii atributiilor 

Efectuarea de analize 
pentru stabilirea modului 
de indeplinire a sarcinilor 
pentru realizarea 
performantelor stabilite 

Conducatorii 
compartimentelor din 
Universitate 

Anual, cu ocazia 
evaluarii salariatilor 
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3.P.O. Procesul de ocupare a posturilor 
pentru personalul didactic; 
4.P.O. Procesul de ocupare a posturilor 
pentru personalul didactic auxiliar si 
administrativ; 
5. P.O. Procesul de evaluare a cadrelor 
didactice; 
6. P.O. Procesul de evaluare a posturilor 
pentru personalul didactic auxiliar si 
administrativ 

prevazute in fisa postului, 
asigurarea continua a 
pregatirii personalului 
angajat 

Elaborarea planurilor de 
perfectionare a cadrelor 
didactice prin participarea  
la manifestari stiintifice 
interne si international, la 
stagii de cercetare si 
monitorizarea pregatirii 
prin doctorat 

Conducatorii 
compartimentelor din 
Universitate 

Trimestrul I 
2015 

Elaborarea planului  anual 
de perfectionare pentru 
personalul didactic 
auxiliar si administrativ, 
in functie de nevoile de 
perfectionare identificate 

Directorul General 
Administrativ 

Trimestrul I 
2015 

4. Functii sensibile 1.Lista functiilor sensibile si cu 
salariatii care ocupa functiile sensibile;  
2. Regulamentul privind alegerile 
structurilor și funcțiilor de conducere 
din Universitate; 
3.Carta Universitatii,  
4.Regulamentul de organizare si 
functionare a Universitatii; 
5.Regulamentul de ordine interioara 

Identificarea de noi 
funcţii considerate ca 
fiind sensibile si 
monitorizarea acestora şi 
a celor identificate 
anterior pentru reducerea 
sau anularea potenţialelor 
efecte negative ce pot fi 
generate de funcţiile 
sensibile. 

Actualizarea listei 
funcţiilor sensibile si 
monitorizarea acestor 
funcţii pentru reducerea 
sau anularea potenţialelor 
efecte negative ce pot fi 
generate de funcţiile 
sensibile. 
 

Comisia de monitorizare, 
coordonare si indrumare 
metodologica a sistemului 
de control intern 
managerial 

Anual sau ori de cate 
ori se impune 

5.  Delegarea 1.Carta Universitatii; 
2.Regulamentul de organizare si 
functionare a Universitatii; 
3.Regulamentul de ordine interioara; 
4. Fisa postului 

Stabilirea si comunicarea, 
in scris, a limitelor 
competentelor si 
responsabilitatilor pe care 
managerul le deleaga 

Intocmirea documentelor 
prin care se efectueaza 
delegarea competentelor si 
responsabilitatilor, precum 
si a limitelor acestora 

Rectorul Universitatii; 
Conducatorii 
compartimentelor; 

Atunci cand situatia 
o impune 

Comunicarea, in scris, 
catre cei in drept, a 
documentelor privind 
efectuarea delegarii 
competentelor si 
responsabilitatilor, precum 
si a limitelor acestora. 

Secretariat Universitate; 
Secretariat facultate; 
Conducatorii 
compartimentelor din 
Universitate 

Atunci cand situatia 
o impune 
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6. Structura organizatorica 1.Regulamentul de organizare si 
functionare; 
2. Organigrama Universitatii; 
3.P.S. Controlul documentelor si 
inregistrarilor; 
4. P.S. Comunicare, participare si 
consultare 

Stabilirea structurii 
organizatorice, a 
competentelor, a 
responsabilitatilor si a 
sarcinilor asociate 
postului precum si 
obligatia de a raporta 
pentru fiecare 
componenta structurala 
astfel incat sa se asigure 
realizarea obiectivelor 
Universitatii 

Efectuarea de analize, la 
nivelul principalelor 
activitati, in scopul 
identificarii eventualelor 
disfunctionalitati in 
fixarea sarcinilor de lucru 
individuale prin fisele 
posturilor si in stabilirea 
atributiilor 
compartimentelor din 
Universitate 

Conducerea Universitatii; 
Conducatorii de 
compartimente 

Anual, prin:  
-analiza de 

management la 
nivelul 

universitatii/facultatii 
compartimentelor; 

- rapoartele de 
activitate ale 

comisiilor Senatului 

Asigurarea functionarii 
circuitelor si fluxurilor 
informationale necesare 
supravegherii si realizarii 
activitatilor proprii ale 
structurii organizatorice 
ale Universitatii 

Conducatorii de 
compartimente 

Anual, prin 
analiza de 

management la 
nivelul 

universitatii/facultatii 
si a 

compartimentelor 
 
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI 
 
7. 7.Obiective 1.Planul Operational anual al 

Universitatii, al facultatilor si al 
Directiei Generale Administrative; 
2.Regulamentul de organizare si 
functionare; 
3. Manualul Sistemului Integrat de 
Management al Universitatii, capitolul 
5.4.1; 
4.P.O. Identificarea proceselor 

Definirea obiectivelor 
generale ale Universitatii 
in concordanta cu 
misiunea proprie precum 
si a celor specifice, in 
conformitate cu legile, 
regulamentele si politicile 
elaborate 

Stabilirea obiectivelor 
generale ale Universitatii 

Rector/Senatul 
Universitatii 

Cu ocazia intocmirii 
Planului Operational 

anual al 
Universitatii, al 
facultatilor si al 

DGA 
Stabilirea obiectivelor 
specifice, astfel incat sa 
raspunda cerintelor 
SMART, la nivelul 
fiecarui compartiment din 
organigrama Universitatii 

Conducatorii de 
compartimente 

Dupa aprobarea  
Planului Operational 

anual al 
Universitatii, al 
facultatilor si al 

DGA 
8. 8.Planificarea  1.Planul Operational anual al 

Universitatii, al facultatilor si al 
Directiei Generale Administrative 
Acestea contin: proiectele de buget de 
venituri si cheltuieli, planurile anuale de 
achizitii si de investitii, planurile anuale 
de scolarizare, planificarea activitatilor 

Intocmirea planurilor prin 
care se pun in 
concordanta activitatile 
necesare pentru realizarea 
obiectivelor cu resursele 
alocate astfel incat 

Alocarea resurselor astfel 
incat sa se asigure 
efectuarea activitatilor 
necesare realizarii 
obiectivelor fiecarui 
compartiment din 
organigrama Universitatii 

Rectorul, 
Conducatorii de 
compartimente 

Cu ocazia intocmirii 
Planurilor 

Operationale anuale  
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didactice si de cercetare, planificarea 
activitatilor de cresterea nivelului de 
pregatire profesionala, s.a; 
2.Regulamentul de Finantare  

riscurile de a nu realiza 
obiectivele sa fie minime 

Stabilirea masurilor 
necesare pentru incadrarea 
in resursele repartizate, in 
situatia modificarii 
obiectivelor specifice 

Conducatorii de 
compartimente 

Cu ocazia intocmirii 
Planurilor 

Operationale anuale 

9. 9.Coordonarea 1. Carta Universitatii; 
2.Regulamentul de organizare si 
functionare; 
3. Structuri cu rol de coordonare: C.A., 
Consiliile facultatilor etc. 
 
 

Asigurarea coordonarii 
deciziilor adoptate si a 
actiunilor intreprinse in 
vederea realizarii 
convergentei si coerentei 
acestora pentru atingerea 
obiectivelor stabilite 

Adoptarea masurilor de 
coordonare a deciziilor si 
activitatilor fiecarui 
compartiment cu cele ale 
altor compartimente in 
scopul asigurarii 
convergentei si coerentei 
acestora 

Rector, Decani, 
Consiliile facultatilor, 
Conducatorii de 
compartimente 

Permanent, ori de 
cate ori se impune 

10. 10.Monitorizarea 
performantelor 

1.P.S.Monitorizarea si masurarea 
performantelor; 
2.P.S. Audit intern; 
3. P.S. Controlul produsului si 
serviciului neconform, neconformitati, 
actiuni corective si preventive; 
4.P.S. Mangementul riscurilor de 
nerealizare a obiectivelor; 
5.P.O. Analiza efectuata de 
management; 
6. Obiectivele specifice anuale ale 
Universitatii in domeniul SIM si 
indicatorii de performanta 
corespunzatori 

Monitorizarea 
performantelor pentru 
fiecare politica si 
activitate, utilizand 
indicatori cantitativi si 
calitativi, inclusiv cu 
privire la economicitate, 
eficienta si eficacitate 

Reactualizarea 
indicatorilor de 
rezultat/performanta 
asociati obiectivelor 
specifice si reevaluarea 
relevantei acestora atunci 
cand situatia o impune 

Conducatorii de 
compartimente 

Atunci cand situatia 
o impune 

Raportarea performantelor 
pe baza indicatorilor 
asociati obiectivelor 
specifice  

Rectorul; 
Conducatorii de 
compartimente 

La sfârșitul anului 
2015, începutul 

anului 2016 

11. Managementul riscului 1.P.S. Mangementul riscurilor de 
nerealizare a obiectivelor; 
2.Registrul riscurilor la nivelul tuturor 
compartimentelor 

 

Analiza sistematica a 
riscurilor asociate 
obiectivelor specifice, 
legate de desfasurarea 
activitatilor, elaborarea 
planurilor 
corespunzatoare, in 
directia limitarii 
posibilelor consecinte 
negative ale acestor 
riscuri si desemnarea 
persoanelor cu 

Identificarea, evaluarea si 
sau reevaluarea 
principalelor riscuri 
proprii activităţilor din 
cadrul compartimentelor, 
asociate obiectivelor 
specifice ale acestora. 

Conducatorii 
compartimentelor 

Trimestrul II 
2015 

Stabilirea masurilor de 
gestionare a riscurilor 
identificate, evaluate sau 
reevaluate la nivelul 
activitatiilor din cadrul 
compartimentelor 

Conducatorii 
compartimentelor 

Trimestrul II 
2015 
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responsabilitati in 
aplicarea acestor planuri 

Completarea/ actualizarea 
registrului riscurilor la 
nivelul compartimentelor 

Conducatorii 
compartimentelor 

Trimestrul II 
2015 

Completarea/ actualizarea 
registrului riscurilor la 
nivelul Universitatii 

Comisia de monitorizare, 
coordonare si indrumare 
metodologica a sistemului 
de control intern 
managerial 

Trimestrul III 
2015 

12. 15.Ipoteze, reevaluari 1. Regulamentul de Organizare si 
Functionare; 
2. Organigrama Universitatii 
 

Reevaluarea obiectivelor, 
in contextual modificarii 
ipotezelor, ca urmare a 
transformarii mediului 
organizational 

Formularea de 
ipoteze/premise acceptate 
prin consens, necesare 
pentru stabilirea 
obiectivelor specifice 

Conducatorii 
compartimentelor 

Trimestrul I 
2015 

Reevaluarea obiectivelor 
specifice cand se constata 
modificari ale 
ipotezelor/premiselor care 
au stat la baza formularii 
acestora 

Conducatorii 
compartimentelor 

Ori de cate ori se 
impune 

 
III.INFORMAREA SI COMUNICAREA 
 
13. 12.Informarea 1.Pagina WEB a Universitatii; 

 
Asigurarea unui flux al 
informatiilor atat din 
interior cat si in/din 
exterior , stabilirea 
tipurilor de informatii, a 
continutului, calitatii, 
frecventei si destinatarilor 
acestora , care sa permita 
indeplinirea 
corespunzatoare a 
sarcinilor de serviciu. 

Utilizarea formularelor 
specifice si a fluxurilor 
corespunzătoare de date si 
informatii care intra si ies 
din fiecare compartiment 
din cadrul Universitatii, a 
destinatarilor 
documentelor, a 
raportarilor catre 
nivelurile ierarhic 
superioare si catre alte 
institutii din afara 
Universitatii 

Conducatorii 
compartimentelor 

Ori de cate ori se 
impune 

Imbunatatirea mijloacelor 
de informare intre 
compartimentele 
Universitatii  

Conducatorii 
compartimentelor. 
Serviciul de informatizare 
si comunicatii digitale. 

Permanent 
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Actualizarea si 
dezvoltarea paginii WEB 
a Universitatii  

Serviciul de informatizare 
si comunicatii digitale 

Permanent 

14. 13. Comunicarea  1. Reteaua INTRANET a Universitatii 
si accesul la reteaua INTERNET; 
2.PS9. Comunicare, participare si 
consultare; 
3. P.S. Controlul documentelor si 
inregistrarilor; 
4.Regulamentul privind utilizarea 
sistemului informatic al Universitatii; 
5. Instructiuni privind Inregistrarea si 
circulatia corespondentei ( I DGA 01 ) 

Modernizarea sistemului 
de comunicare interna si 
externa care sa asigure 
difuzarea rapida, fluenta 
si precisa a informatiilor 
astfel incat acestea sa 
ajunga complete si la 
timp la utilizatori 

Modernizarea retelei 
INTRANET si asigurarea 
protectiei transmiterii 
informatiilor 

Serviciul de informatizare 
si comunicatii digitale 

Permanent 

15. 14.Corespondenta si 
arhivarea 

1.P.S. Controlul documentelor si 
inregistrarilor; 
2. P.S. Comunicare, participare si 
consultare; 
3. P.O. Elaborarea, modificarea si 
difuzarea documentelor sistemului 
integrat; 
4.  Instructiuni privind inregistrarea si 
circulatia corespondentei ( I DGA 01 ); 
5. Regulament privind regimul actelor 
de studii in Universitate; 

Aplicarea reglementarilor 
interne si a celor legale 
privind 
primirea/expedierea, 
inregistrarea si arhivarea 
corespondentei 

Instruirea angajatilor 
implicati, cu privire la 
aplicarea reglementarilor 
interne si a celor legale 
pentru primirea/ 
expedierea, inregistrarea 
si arhivarea 
corespondentei 

Secretarul sef al 
Universitatii 

Conform termenelor 
stabilite prin 
programul anual de 
instruire sau ori de 
cate ori se impune 

16.  16.Semnalarea 
neregularitatilor 

1. P.S.Controlul produsului si 
serviciului neconform, neconformitati, 
actiuni corective si preventive; 
2. Rapoarte de neconformitate si actiuni 
corective si preventive 

Aplicarea procedurii de 
semnalare a 
neregularitatilor si 
evitarea aplicarii a unui  
tratament inechitabil sau 
discriminatoriu fata de 
salariatul care se 
conformeaza procedurii 
de semnalare  a 
neregularitatilor aparute 

Intreprinderea de catre 
conducatorul 
compartimentului de 
cercetari adecvate, in 
scopul elucidarii 
neregularitatilor semnalate 
si aplicarii masurilor 
corective 

Conducatorii de 
compartimente 
Comisia de etica si 
deontologie profesionala 

Permanent, ori de 
cate ori se impune 

 
IV.ACTIVITATI DE CONTROL 
17. 17.Proceduri 1. Manualul Sistemului Integrat de 

Management; 
2. Activitațile procedurabile. 
3. Procedurile intocmite 

Elaborarea/actualizarea 
de proceduri privind 
desfasurarea activitatilor 
in cadrul 
compartimentelor din 
structura ministerului si 

Elaborarea  procedurilor 
neintocmite si 
comunicarea lor 
angajatilor implicati 

Directorul D.M.; 
Conducatorii de 
compartimente 

Pana la data limita 
asumata 

Actualizarea procedurilor 
si comunicarea lor 
angajatilor implicati 

Directorul D.M.; 
Conducatorii de 
compartimente 

Permanent, ori de 
cate ori se impune  
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comunicarea lor tuturor 
angajatilor implicati 

Monitorizarea aplicarii 
procedurilor 

Directorul D.M. 
Conducatorii de 
compartimente 

Permanent 

Corelarea activităţilor 
procedurabile, stabilite de 
fiecare componentă 
structurală, cu procedurile 
elaborate în cadrul 
Universităţii. 

Reanalizarea și 
revizuirea/actualizarea 
listei activităților 
procedurabile astfel încât 
să se asigure corelația 
dintre aceste activități și 
procedurile elaborate în 
cadrul Universității.    

Comisia SCIM Pana la finalul 
Semestrului I 2015 

 

18. 18. Separarea atributiilor 1. Manualul Sistemului Integrat de 
Management, cap. 4.2.3; 5.5.1; 7.3; 
8.2.2. 

Asigurarea separarii 
atributiilor si 
responsabilitatilor in 
privinta elementelor 
operationale si financiare 
ale fiecarei actiuni, 
respective separarea 
functiilor de initiere fata 
de cele de verificare, 
astfel incat nicio persoana 
sau compartiment sa nu 
poata controla etapele 
importante ale unei 
operatiuni sau ale unui 
eveniment 

Urmarirea de catre 
conducerea 
compartimentelor a 
aplicarii principiului 
separarii functiilor de 
initiere, verificare si 
aprobare a operatiunilor 

Conducatorii de 
compartimente 

Permanent 

Monitorizarea respectarii 
separarii atributiilor in 
conceperea si aplicarea 
procedurilor elaborate 
pentru activitatile proprii 

Conducatorii de 
compartimente 

Permanent 

19. Supravegherea 1.Proceduri de sistem si proceduri 
operationale, regulamente; 
2. PS. Managementul riscurilor de 
nerealizare a obiectivelor; 
3. Regulamentul de Organizare si 
Functionare 

Asigurarea masurilor 
adecvate de supraveghere 
a operatiunilor, pe baza 
unor proceduri 
prestabilite, in scopul 
realizarii in mod eficace a 
acestora 

Urmărirea de către 
conducerea 
compartimentelor, a 
aplicării principiului 
separării funcţiilor de 
iniţiere, verificare şi 
aprobare a operaţiunilor 
care intra in 
responsabilitatea lor 
directa 

Conducatorii de 
compartimente 

Permanent 

Monitorizarea respectării 
separării atribuţiilor în 
conceperea şi aplicarea 
procedurilor elaborate 
pentru activităţile proprii 
care implica un grad 
ridicat de expunere la risc 

Conducatorii de 
compartimente, 
Directorul General 
Administrativ 
 

Permanent 
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20. 20.Gestionarea abaterilor 1. Regulamentul de Organizare si 
Functionare; 
2. Fisa postului 

Urmarirea ca, la aparitia 
unor abateri fata de 
politicile sau procedurile 
stabilite, ca urmare a unor 
circumstante deosebite, sa 
fie intocmite documente 
adecvate, aprobate la 
nivel corespunzator, 
inainte de efectuarea 
operatiunilor 

Intocmirea documentelor 
adecvate, aprobate la nivel 
corespunzator, inainte de 
efectuarea operatiunilor, 
in situatia in care , ca 
urmare a aparitiei unor 
circumstante deosebite, 
apar abateri fata de 
procedurile stabilite 

Conducatorii de 
compartimente 
 

La identificarea 
abaterilor 

Efectuarea unei analize 
periodice a 
circumstantelor si a 
modului cum au fost 
gestionate abaterile in 
vederea stabilirii pentru 
viitor, a unor reguli de 
buna practica 

Conducatorii de 
compartimente 
 

Dupa identificarea 
abaterilor 

21. Continuitatea activitatii 1.Carta Universitatii; 
2. Regulamentul de Organizare si 
Functionare. 

Asigurarea masurilor 
corespunzatoare pentru ca 
activitatea Universitatii sa 
poata continua in orice 
moment, in toate 
imprejurarile si in toate 
planurile 

Reevaluarea situatiilor 
generatoare de intreruperi 
in derularea unor activitati  

Conducatorii de 
compartimente; 
Directorul General 
Administrativ 

Ori de cate ori se 
impune 

Aplicarea masurilor 
adecvate pentru asigurarea 
continuitatii, in cazul unor 
situatii generatoare de 
intreruperi  

Conducatorii de 
compartimente; 
Directorul General 
Administrativ 
 

Ori de cate ori se 
impune 

22. 22.Strategii de control 1. P.S. Audituri interne  Elaborarea de politici 
adecvate strategiilor de 
control si programelor 
concepute pentru 
atingerea obiectivelor, 
prin care sa se 
urmareasca indeplinirea 
responsabiltatilor si 
atingerea obiectivelor 

Elaborarea de strategii de 
control adecvate pentru 
atingerea obiectivelor 
specifice 

Conducatorii de 
compartimente 

Semestrul I 
2015 

Urmarirea aplicarii 
strategiilor de control, cu 
efecte dorite pentru 
atingerea obiectivelor 
specifice  

Conducatorii de 
compartimente 

Permanent 

23. 23.Accesul la resurse 1. Regulamentul de Finantare al 
Universitatii Vasile Alecsandri din 
Bacau 

Stabilirea persoanelor 
care au acces la resursele 
materiale financiare si 
informationale ale 
Universitatii si numirea 
responsabililor pentru 
protejarea si folosirea 
corecta a acestor resurse 

Emiterea sau actualizarea 
actelor administrative de 
reglementare necesare 
accesului salariatilor din 
cadrul compartimentelor 
la resursele materiale 
financiare si 
informationale 

Conducatorii de 
compartimente; 
Directorul General 
Administrativ 
 

Ori de cate ori se 
impune 
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Monitorizarea accesului 
salariatilor din cadrul 
compartimentelor la 
resursele materiale 
financiare si 
informationale conform 
actelor administrative de 
reglementare necesare 

Conducatorii de 
compartimente; 
Directorul General 
Administrativ 
 

Permanent 

 
V.AUDITAREA SI EVALUAREA 
 
24. 24.Verificarea si evaluarea 

controlului 
1. Ordinul Nr.1423 din 30.10.2012 
privind modificarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 
946/2005 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial, 
cuprinzând standardele de control 
intern/managerial la entităţile publice şi 
pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial 

Instituirea functiei de 
autoevaluare a controlului 
intern managerial la 
nivelul fiecarui 
compartiment si la nivelul 
Universitatii 

Pregatirea si realizarea 
autoevaluarii  
subsistemului de control 
intern managerial la nivel 
de compartiment  

Conducatorii 
compartimentelor 
Comisia SCIM 

Trimestrul IV 
2015 

Utilizarea datelor 
autoevaluarii  
subsistemului de control 
intern managerial la nivel 
de compartiment si la 
nivel de Universitate, prin 
asumarea Raportului 
asupra Sistemului de 
control intern/managerial 
la 31 decembrie de catre 
Rectorul Universitatii 

Rectorul; 
Presedintele Comisiei 
SCIM 

Trimestrul IV 
2015 

25. 25. Auditul intern  Asigurarea desfăşurării 
activităţii de audit intern 
asupra sistemului de 
control intern/managerial, 
conform unor programe 
bazate pe evaluarea 
riscurilor 

Executarea misiunilor de 
audit planificate şi 
aprobate 

Biroul de audit public 
intern 

În perioada stabilită 
prin planul de audit  

  

Intocmit, 
Preşedinte SCIM 

Conf. ing. dr. ec. Cătălin Drob 
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