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DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art. 1 - Asigurarea activităților desfășurate de către C omisia de monitorizare este reglementată
prin:

1) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul
financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2) Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 387 din 7 mai
2018);

3) Legea nr. 1/2011 / Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;
4) Carta Universității din Pitești.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 2 - Prezentul document reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor Comisiei de
monitorizare.
Art. 3 – Comisia de monitorizare are rolul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice
a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității din Pitești.
Art. 4 – Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a
Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial al Universității din
Pitești.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA COMISIEI DE MONITORIZARE
Art. 5 – Comisia de monitorizare este formată din președinte, membrii Comisiei și secretariatul
tehnic.
Art. 6 – (1) Membrii Comisiei sunt conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel
ierarhic de conducere din structura organizatorică a Universității din Pitești, cu excepția
compartimentului de audit public intern, dar și reprezentați ai compartimentelor desemnați de
Rectorul Universității din Pitești, prin act de decizie internă.
(2) Președintele Comisiei de monitorizare, în funcție de ordinea de zi a ședințelor, poate solicita
participarea și a altor persoane, în calitate de invitați.
Art. 7 – (1) Comisia de monitorizare  este subordonată Rectorului;
(2) Comisia de monitorizare are relații funcţionale și de colaborare cu toate structurile
academice, administrative și suport din cadrul Universității din Pitești

Capitolul III
ATRIBUȚII
Art. 8 – Comisia de monitorizare îndeplinește următoarele atribuții:

a) Elaborează și actualizează în fiecare an Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial al Universității din Pitești, care cuprinde obiectivele Universității din
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Pitești în domeniul controlului intern managerial, activitățile corespunzătoare fiecărui
standard de control intern managerial, responsabilii, termenele, elementele relevante în
implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, dar și acțiunile de
perfecționare în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele
de conducere, cât și pentru cele de execuție.

b) Transmite Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial spre avizare
Consiliului de Administrație și spre aprobare Senatului Universității.

c) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților
procedurale, a indicatorilor de rezultat, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului
de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare,
raportare și informare către Rectorul Universității d in Pitești.

d) Monitorizează realizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial.

e) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor,
prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc.

f) Solicită structurilor din componența Universității din Pitești:
- progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor

proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate;
- situaţiile deosebite care s-au petrecut;
- acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul

acestora;
- completarea chestionarului de autoevaluare a sistemului de control intern

managerial;
- actualizarea registrului riscurilor;

g) Monitorizează procesul de elaborare a procedurilor documentate întocmite de structurile
funcționale, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și
eficiență a obiectivelor Universității din Pitești .

h) Evaluează anual stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial al Universității din Pitești, pe baza chestionarelor de autoevaluare a sistemului
de control intern managerial completate de conducătorii structurilor Universității din
Pitești.

i) Completează situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern
managerial și creionează Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31
decembrie, pe care le înaintează Rectorului Universității din Pitești.

j) Transmite către Ministerul Educației Naționale la termenele solicitate de acesta, dar nu
mai târziu de 20 februarie pentru anul precedent:

- Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului
de control intern managerial la data de 31 decembrie;

- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern
managerial la 31 decembrie;

- Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie.
Art 9 - Preşedintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuţii:

a) propune ordinea de zi a şedinţelor şi dispune convocarea membrilor Comisiei de
monitorizare şi a invitaţilor;

b) conduce și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora;
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c) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei de monitorizare şi ale Secretariatului tehnic al
acesteia în bune condiţii;

d) aprobă informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor și
monitorizarea performanțelor;

e) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de
activităţi cu specific în cadrul Comisiei de monitorizare;

f) răspunde de întregul proces de management al riscurilor.
Art. 10- Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

a) Identifică și actualizează cel puțin anual obiectivele specifice de la nivelul
compartimentelor Universității din Pitești și indicatorii de performanță asociați acestora;

b) Identifică și actualizează cel puțin anual activitățile procedurale;
c) Analizează și prioritizează anual riscurile semnificative, prin stabilirea profilului de risc și

a limitei de toleranță la risc;
d) Coordonează sistemul de monitorizare a performanțelor și de raportare/informare către

Rectorul Universității din Pitești;
e) Participă la ședințele Comisiei de monitorizare, respectând data ora și locul de

desfășurare.
Art. 11- Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

a) Oraganizează la solicitarea Președintelui Comisiei ședințele acesteia;
b) Redactează minutele ședințelor și după caz hotărârile acestora;
c) Transmit dispozițiile Comisiei de monitorizare și asigură relaționarea acesteia cu Rectorul

Universității, cu toate structurile academice, administrative și suport din cadrul
Universității din Pitești;

d) Monitorizează respectarea termenelor decise de Comisia de monitorizare și stabilește
împreună cu Președintele Comisiei măsurile care se impun în cazul nerespectării lor;

e) Pe baza Registrului de riscuri al Universității din Pitești, propune profilul de risc și limita
de toleranță la risc, care sunt analizate și avizate în cadrul Comisiei de monitorizare și
aprobate de către Rectorul Universității din Pitești;

f) Elaborează în fiecare an Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile
semnificative ale Universității din Pitești, pornind de la măsurile de control identificate la
nivelul fiecărui compartiment din structura Universității din Pitești;

g) Pornind de la raportările privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea
performanțelor ale conducătorilor de la primul nivel de conducere realizează o informare
a Rectorului Universității din Pitești, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare,
privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și de monitorizare a
performanțelor.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 12 - Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Senatul Universităţii
din Piteşti.
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1. Senatul universității

2. Comisia de
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Educație Fizică și
Informatică
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și Tehnologie

5. Facultatea de
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General

11. Direcția Economică
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Administrativ
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