CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
nr...................................................

Anexa la Hotararea

Comisia de Monitorizare

Regulament de organizare şi funcţionare a
Comisiei de monitorizare responsabilă cu coordonarea şi îndrumarea metodologică
a implementarii şi dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul
Consiliului Judeţean Argeş

Capitolul I. - Dispoziţii generale
Art.1. Scopul Comisiei de monitorizare (CM) îl constituie crearea şi implementarea unui
sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Consiliului Judeţean Argeş care să
asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic.
Art.2. Activitatea CM se desfăşoară în conformitate cu prevederile
Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice
Art.3. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a
CM responsabilă cu coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementarii şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judeţean Argeş.

Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare (CM)
Art.4. (1) CM este formată din Preşedinte, Membrii (directorii şi şefi şervicii/şefi
birouri/reprezentanţi compartimente subordonate direct preşedintelui
CJ Argeş/vicepreşedintelui CJ Argeş/directorului) si Secretarul acestuia.
(2) Secretarul CM este desemnat de către preşedinte .
(3) CM se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.

Capitolul III. - Organizarea şedinţelor şi mecanismul de luare a deciziilor.
Art.5. (1) Comisia se întruneşte la convocarea preşedintelui transmisă membrilor cu cel
puţin 5 zile înainte de data şedinţei, o dată pe luna sau ori de câte ori se consideră necesar
pentru atingerea scopului pentru care a luat fiinţă.
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(2) Lucrările Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei.
(3) În situaţia în care un membru al Comisiei nu poate fi prezent la şedintă, acesta
poate delega un înlocuitor din structura funcţionala pe care o conduce.

Art.6 (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa membrilor săi. Pentru a putea
funcţiona, prezenţa la şedinta trebuie să fie de jumatate plus unu din numarul total de
membri.
(2) Deciziile Comisiei se iau prin consens.
(3) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele Comisiei poate
propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Preşedintelui este hotărâtor.
(5)Desfăşurarea şedinţei se consemnează în Procesul Verbal care este redactat de
către Secretarul Comisiei şi adus la cunostinţa membrilor în termen de 5 zile lucrătoare de
la data şedinţei.
Art.7. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puţin jumătate plus
unu dintre membrii Comisiei de monitorizare (CM).

Capitolul IV. - Atribuţiile Comisiei de monitorizare (CM)
Art.8 (1) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
al Consiliului Judeţean Arges, Program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi,
termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi
aplicarea procedurilor de sistem si a celor operationale pe activităţi, perfecţionarea
profesională. La elaborarea Programului se vor avea în vedere regulile minimale de
management conţinute în standardele de control intern aprobate prin Ordinul SGG
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice ;
(2) Supune aprobării conducătorului Consiliului Judeţean Argeş Programul de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei .
(3) Efectuaza analize periodice ale stadiului de realizare a etapelor şi termenelor de
implementare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial şi
stabileste măsuri necesare în vederea atingerii obiectivelor propuse.
(4) Asigură actualizarea periodică a Programului o dată la 12 luni sau mai des, după
caz.
(5) Urmăreste elaborarea Programelor de dezvoltare a subsistemelor de control intern
managerial organizate la nivelul ordonatorilor terţiari de credite şi le monitorizează.
(6) Monitorizează şi evaluează anual realizarea Obiectivelor Generale si Specifice
ale instituţiei.
(7) Primeşte anual, (in luna ianuarie) de la structurile instituţiei raportari referitoare
la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de
control managerial intern, în raport cu programele adoptate, respectiv:
- Raport pe fiecare structura (directie/serviciu/birou/compartiment) privind progresele în
stabilirea obiectivelor propuse în Programul de dezvoltare a sistemului de control
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intern/managerial al Consiliului Judeţean Argeş. Coducătorii structurilor funcţionale
(direcţie
/
serviciu
/
birou
/
compartiment)
direct
subordonate
preşedintelui/vicepreşedinţilor/secretarului judeţului vor întocmi Chestionarul de
Autoevaluare pentru întreaga structură pe care o conduc sau coordonează. Aceştia vor lua
măsuri asiguratorii că datele cuprinse în chestionar concordă cu datele cuprinse în
chestionarele întocmite de şefii structurilor din subordine (acolo unde acestea există).
-Anexele 3 la cap. 1 si Anexa 4.1 la instrucţiuni, conform Ordinului SGG nr. 600/2018 cu
modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare structură,;
Raportarile mentionate mai sus sunt asumate sub semnatură de catre conducerea
fiecarei structuri (director/şef serviciu/ şef birou) .
(8) Avizează Procedurile de sistem si Procedurile operaţionale elaborate în cadrul
instituţiei.
(9) Prezintă conducătorului instituţiei un Raport Anual cu informari referitoare la
progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în
raport cu Programul adoptat şi cu acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică întreprinse de fiecare structura în parte, precum şi alte probleme apărute în
legătură cu acest domeniu. Raportul Anual va specifica inclusiv activitatea CM de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial în anul precedent. O copie dupa Raportul Anual avizat de Preşedintele
Consiliului Judeţean Argeş va fi transmis Serviciului Audit Public Intern în vederea
monitorizării modului de implementare a recomandărilor formulate în urma evaluării
periodice a sistemului de control intern managerial.
(10) Emite Hotărâri.
(11) Gestioneaza activitatea la nivelul institutiei privind Managementul Riscului.
(12) Avizează Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale.

Capitolul V. - Atribuţiile Preşedintelui Comisiei de monitorizare (CM)
Art.9. (1) Conduce şi coordonează şedinţele CM şi activitatea secretarului.
(2) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către CM şi decide asupra măsurilor
care se impun pentru respectarea lor.
(3) Propune ordinea de zi şi acordă cuvântul în şedinţe, în vederea asigurării
disciplinei şi bunei desfăşurări a şedinţelor.
(4) Decide asupra participării la şedinţa CM a altor reprezentanţi din
compartimentele instituţiei a căror participare este necesară pentru clarificarea şi
soluţionarea problemelor specifice.
(5) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru
desfăşurarea de activităţi cu caracter specific din cadrul CM.
(6)Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor aprobate
în cadrul Comisiei către părţile interesate în conformitate cu prevederile Ordinului SGG
nr. 600/2018.
(7) In lipsa preşedintelui, din motive întemeiate, atribuţiile acestuia sunt asigurate de
către un alt membru al CM, numit de către preşedintele comisiei.
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(8) Monitorizează semestrial situaţia Procedurilor Operationale si de Sistem la
nivelul Consiliului Judeţean Argeş, în vederea elaborarii lor pentru toate activităţile
identificate prin redefinirea/revizuirea/reanalizarea celor existente.
(9) Aprobă : - ROF-ul Comisiei de monitorizare (CM).
- Programul de dezvoltare control intern managerial al instituţiei.
- Situaţiile centralizatoare ale instituţiei.

Capitolul VI - Atribuţiile secretarului Comisiei de monitorizare (CM)
Art.10. (1) Asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, monitorizarea, organizarea
şi îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
(2) Redacteaza si disemineaza Hotararile CM.
(3) Serveşte drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre
compartimentele instituţiei şi Comisie.
(4) Duce la îndeplinire dispoziţiile preşedintelui CM.
(5) La propunerea preşedintelui convoaca membrii comisiei la şedintă.
(6) Pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţei şi le transmite în format
scris sau electronic membrilor cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţa Comisiei.
(7) Intocmeşte Procesele Verbale ale şedinţelor pe care le transmite în format scris
sau electronic membrilor CM în termen de 5 zile de la data şedinţei.
(8) Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a Hotărârilor acesteia.
(9) Elaborează etapele privind respectarea şi îndeplinirea termenelor Programului
de dezvoltare control intern managerial al instituţiei.
(10) Realizează evidenţa şi păstrarea documentelor CM.
(11) Elaborează ROF-ul CM
(12) Verifică structura Procedurilor Operaţionale/de Sistem redactate şi apoi le
înaintează CM spre analizare si avizare.
(13) Transmite structurilor instituţiei Procedurile de Sistem şi monitorizează întrun Tabel denumit “Calendar” toate Procedurile Operaţionale ale instituţiei.
(14) Centralizează datele primite de la structurile funcţionale ale instituţiei şi le
supune spre aprobare preşedintelui CM şi Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş.

Capitolul VII - Atribuţiile conducătorilor de structuri funcţonale:
Art.11. Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le
revin, conducătorii de structuri (directorii şi şefi servicii/şefi birouri numai dacă se
subordoneaza direct Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş) din cadrul instituţiei au,
fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
a)definirea Obiectivelor Generale şi Specifice pentru structurile pe care le conduc;
b)identificarea Activitătilor ( inclusiv a Riscurilor asociate Activitatilor) desfăşurate la
nivelul structurilor conduse, ataşate obiectivelor definite;
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c)identificarea Activităţilor Procedurabile în vederea realizării sarcinilor de serviciu de
către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg
din atribuţiile structurii respective;
d) stabilesc Indicatorii de Performanţa la nivelul structurii funcţionale pe care o
reprezintă (Direcţie şi serviciu/birou/compartiment direct subordonate preşedintelui/
vicepreşedinţilor/ secretarului judeţului)
e)inventarierea documentelor şi fluxurilor de informatii care intră/ies din
compartimente, respectiv instituţie, a procesărilor care au loc, a destinaţiilor documentelor,
a fluxurilor de comunicare între compartimentele din instituţie, cu nivele ierarhic
superioare de management şi cu alte entităţi publice;
f)monitorizarea realizării obiectivelor stabilite, analizând activităţile ce se desfăşoară
în cadrul compartimentului (măsurarea şi înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu
obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
g)luarea de măsuri suficiente pentru îmbunătăţirea sistemului de control
intern/managerial din cadrul structurilor conduse/coordonate;
h)participarea la şedințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite
în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite;
i)asigurarea aprobării şi transmiterii la termenele de timp stabilite a
informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemului de control intern managerial, în raport cu Programul adoptat.
j) transmit situaţiile centralizatoare către secretarul CM.
Art.12. În vederea respectării celor prevăzute la Art. 11, fiecare conducător de structură
funcţională din cadrul Consiliului Judeţean Argeş îşi va asuma redactarea documentelor
sau va desemna o persoană care să colaboreze cu secretarul CM în vederea redactării
raportărilor semestriale privind progresele înregistrate în ce priveste sistemul de control
managerial intern, în structura funcţionala din care face parte.
Art.13. Fişele de post ale întregului personal trebuie să evidenţieze sau nu
responsabilităţile fiecăruia în procesul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial, cu mentiuni precise pentru persoanele desemnate la Art.12.

Capitolul VIII - Dispoziţii finale
Art.14. (1) Comisia de Monitorizare cooperează cu structurile funcţionale din cadrul
instituţiei în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial.
Art.15. (1) Calitatea de membru al Comisiei de Monitorizare încetează în următoarele
situaţii:
a) încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile legii;
b) revocare prin Dispozitie a conducătorului institutiei atunci când persoana în cauză
încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de aşi îndeplini atribuţiile.
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Art. 16. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ori de cate
ori este nevoie, in principal ori de cate ori apar modificari legislative in acest sens.
Art.17. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţie de serviciu
pentru preşedintele Comisiei, membrii şi secretar.

PREȘEDINTE COMISIE
MARIANA DINU

SECRETAR INTERIMAR COMISIE
OLTEANU MIRELA
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