
 

 

DECIZIA nr. 6/01.09.2022 

privind constituirea Comisiei pentru Control Managerial Intern 

 

Profesor,  Stănescu Mihai, director al Școlii Gimnaziale Maxenu, Com. Țintești, judeţul Buzău, 
numit prin decizia nr. 3434/20.12.2021 a I.S.J. Buzău, 

In temeiul: 

- art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011; 
- art.2 și 3 din Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice, emis de Secretariatul General al Guvernului;  
- art 21 alin. 2, lit. j și art.71 alin.2, lit.d din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022, 
 

având în vedere: 

- propunerile  Consiliului Profesoral intrunit in data de 01.09.2022; 

- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.1/01.09 2022, 
  

DECIDE: 

Art. 1 Se constituie Comisia pentru Control Managerial Intern în anul școlar 2022-2023, având 

următoarea componență: 

Președinte: prof. Mihai Alina 

Membri:  

prof. Gomoescu Mihaela  

prof. înv. preșc. Tănăsescu Georgeta 

prof. înv. prim. Plătică Elena Daniela 

prof. Stoica Elena  

secretar Ghiță Mihaela Simona 

administrator financiar Dămăroiu Dana 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare din cadrul 

Școlii Gimnaziale Maxenu,  anexa prezentului document 

Art. 4 Serviciul secretariat comunică prevederile prezentei decizii membrilor comisiei. 

Director, 

                   prof. STĂNESCU MIHAI 



 

ANEXA  

la Decizia nr. 6 /01.09.2022 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

al 

Comisiei de control managerial intern din cadrul 

Școlii Gimnaziale Maxenu 

 

Capitolul I – Dispoziții generale 

Art.1 - Scopul comisiei de monitorizare îl constituie crearea și implementarea unui sistem de 

control intern managerial în cadrul Școlii Gimnaziale Maxenu care să asigure atingerea 

obiectivelor instituției într-un mod eficent, eficace și economic. 
Art.2 – Activitatea comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Educației nr. 4183/04.07.2022 privind Regulamentul - cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ale O.S.G.G nr. nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 

pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern 

Art.3 - Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a 

comisiei de monitorizare din cadrul scolii gimnaziale Maxenu. 

 

Capitolul II – Structura organizatorică a comisiei 
Art.4 (1) – Comisia este formată din președinte și membri comisiei. 
 

Capitolul III – Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor 

Art.5 (1) – Comisia se întrunește la convocarea președintelui, transmisă cu cel puțin 5 zile 

înainte de data ședinței, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie pentru atingerea scopului pentru 

care a luat ființă, în urma transmiterii invitației scrise de către Secretariatul Comisiei. 
(2) – Lucrările ședinței sunt conduse de către președintele Comisiei, iar în lipsa 

acestuia de către vicepreședinte. 
(3) – Absența de la ședința Comisiei se motivează în scris către președintele Comisiei. 
 (4) – În situațiile prevăzute la alin.3, membrul Comisiei are obligația de a delega în 

scris un înlocuitor din compartimentul său. 
(5) - La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în subcomisiile constituite pot 
participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Școlii Gimnaziale Maxenu, a căror 
contribuţie este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din 

prezentul Regulament. 

(6) - Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în 

contextul prevederilor de la alin.3, reprezintă sarcini de serviciu. 
Art.6 (1) – Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor săi. 
 (2) – Deciziile comisiei se iau prin consens. 

(3) – În situația în care consensul nu poate fi obținut, decizia se ia prin votul a 

jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei. 
(4) – În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor. 
(5) – Desfășurarea ședinței se consemnează în minuta care este redactată de către 

Secretariatul Comisiei și se transmite în scris membrilor acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data ședinței. 
Art.7 – Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu 

din membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin Decizia Directorului Școlii 

Gimnaziale Maxenu.  

 

Capitolul IV – Atribuțiile Comisiei 
Art.8 – Comisia are următoarele atribuţii: 



 

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţiipublice; 
b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în 

activitatea de coordonare; 

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrulraporturilor 
profesionale; 

d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi 
publice; 

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât 

şi între structurile unităţii de învăţământ; 
f) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Școlii Gimnaziale 

Maxenu, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri 
necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor 
specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. La elaborarea programului se vor avea în 
vedere regulile minimalede management conţinute în standardele de control intern privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, de particularităţile organizatorice și 
funcţionale ale instituției, de personalul şi structura acestuia și de alte reglementări şi condiţii 
specifice; 

g) supune programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial spre aprobarea 

directorului Scolii Gimnaziale Maxenu , si intra in vigoare de la data prezentei decizii; 

h) urmăreşte realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial ori de câte ori este nevoie; 

i) monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției; 
j) primeşte trimestrial de la compartimentele din structura organizatorică a   referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control intern managerial, în 

raport cuprogramele adoptate, precum și referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora; 
k) evaluează și avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul instituției; 
l) prezintă conducătorului instituției ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial, informări 
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, 

în raport cu programul adoptat la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică 
întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 
 

Capitolul V – Atribuțiile președintelui comisiei 
Art.9 – Președintele comisiei are următoarele atribuții: 
a) Conduce și coordonează ședințele Comisiei și activitatea secretariatului; 

b) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor care se impun 

pentru respectarea lor; 

c) Propune ordinea de zi şi acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bunei 

desfășurări a ședințelor; 

d) Decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din compartimentele 

instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea probleme specifice; 
e) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de 
activităţi cu caracter specific din cadrul Comisiei; 
f) Acordă avizul de conformitate pentru deciziile comisiei, informările, evaluările și raportările 
întocmite de Comisie; 

g) Asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei 

conform prevederilor legale; 

h) Reprezintă Comisia în relația cu organisme guvernamentale și non – guvernamentale, din țară sau 
din străinătate, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fostînființată Comisia. 
 

 



 

Capitolul VI – Atribuțiile membrilor comisiei 
Art.10 – Membrii comisiei, în calitate de conducători de compartimente au, fără a se limita la acestea, 

următoarele atribuţii: 
a) identifică obiectivelor specifice ale compartimentelor instituției și obiectivele generale ale 

instituției; 
b) identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice; 
c) stabilesc procedurile ce trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către 
executanţi, în limita competenţelor şi reponsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile 
compartimentului respectiv; 

d) identifică, evaluează și prioritizează riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind 

acţiuni care să menţină riscurile în limte acceptabile; 

e) inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din compartimente, respectiv 

instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între 

compartimentelor din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități 
publice; 

f) monitorizează și evaluează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în 
cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, 

identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective); 
g) informează Comisia cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul 

compartimentului; 

h) iau măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial din cadrul 

compartimentului pe care îl coordonează/conduce; 
i) participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituie în cadrul acesteia; 

j) asigură aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare 

la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu 

programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce. 

 

Capitolul VI – Atribuțiile secretariatului Comisiei 
Art.11 – Secretariatul comisiei îndeplinește următoarele atribuții: 
a) asigură din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea 

dezvoltării sistemului de control intern managerial; 
b) asigură diseminarea deciziilor comisiei și servește drept punct de legătură în vederea bunei 

comunicări dintre compartimentele instituției și comisie; 
c) ține legătura permanent cu persoanele de contact desemnate din cadrul compartimentelor pentru 

dezvoltarea sistemului de control managerial intern; 

d) pregătește documentele necesare desfășurării ședinței și le transmite în format electronic membrilor 

cu cel puțin 2 zile înainte de ședințele Comisiei; 
e) întocmește procesele – verbale, minutele sau alte documente ale ședințelor; 
f) organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui Comisiei; 
g) semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a deciziilor acesteia; 
h) păstrează (clasează) originalele P.S. realizate; 
i) alocă codul unei P.S. și o distribuie; 
j) transmite la arhivă ediţiile P.S. retrase; 
k) primeşte şi înregistrează în registrul proriu aferent procedurilor, P.S. transmise pentru avizare şi 
P.O. avizate de conducătorii compartimentelor; 
l) înaintează spre avizare preşedintelui Comisiei, P.S. realizate; 
m)înregistrează și pune pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei solicitările de revizie a P.S.; 
n) păstrează copii ale P.O.; 
o) asigură redactarea documentelor; 
p) realizează evidența și păstrarea documentelor Comisiei. 
 



 

 

Capitolul VIII – Dispoziții finale 

Art.12 (1) – Activitatea comisiei are la bază relațiile de colaborare și cooperare în vederea creării unui 
sistem integrat de control intern managerial. 

(2) - Comisia dezvoltă relații funcționale cu organsime similare din alte instituții ale statului și poate 
dezvolta relații de cooperare cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din țară și din 
străinătate pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată. 
Art.13 (1) – Calitatea de membru al Comisiei se pierde ca urmare a încetării contractului individual de 

muncă, în condițiile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(2) – În condițiile în care unul din membrii Comisiei pierde această calitate, directorul Școlii 

Gimnaziale Maxenu desemnează un nou membru din cadrul compartimentului din care făcea parte 
membru respectiv. 

Art.14 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă o atribuție de serviciu pentru toți 
membrii Comisiei. 

 

Am luat la cunostinta,                                                                     Director, 

                                                                                                    Prof. STĂNESCU MIHAI 
 

 


