Antet

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A COMISIEI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
______________________________________________
CAP I – DISPOZITII GENERALE
Art. 1 – Prezentul regulament este elaborat in concordanta cu Legea Educatiei 1/ 2011 si cu
Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar aprobat prin OMEN nr.
5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 si 23bis/ 13.01.2015, completat si modificat in baza actelor
normative publicate in M. Of. pana la 15.01.2015
Art. 2 – Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare şi functionare a
Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Art. 3 - La nivelul unitatilor de invatamant se constituie, prin decizie a directorului, in baza hotararii
Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, in conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4 - Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind aceasta comisie
se stabilesc, in functie de complexitatea si de volumul activitatilor din fiecare unitate de invatamant, de
catre conducatorul acesteia. Comisia se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie
Art. 5 - (a) Comisia de control managerial intern este alcătuită din:
(b) Presedintele Comisiei este Bejan Daniela, profesor de tehnologia informaţiei, director
(b) Membrii comisiei sunt:
Iosub Maricica, cadru didactic
Murariu Mihai, cadru didactic
Bejinariu Laura, cadru didactic
Iacobeanu Emilia, secretar şef
Cândea Viorica, contabil şef
Dămoc Ionel, administrator
(d) Directorul unitatii emite decizia de constituire pentru an școlar 2015-2016
CAP II – ATRIBUTII
Art . 6 –
a) asigura coordonarea deciziilor si actiunilor compartimentelor structurale ale entitatii publice;
b) organizeaza, cand necesitatile o impun, structuri specializate care sa sprijine managementul in
activitatea de coordonare;
c) coordoneaza si influenteaza decisiv rezultatele interactiunii dintre salariati in cadrul raporturilor
profesionale;
d) constientizeaza salariatii asupra consecintelor deciziilor si ale actiunilor lor asupra intregii entitati
publice;
e) organizeaza consultari prealabile, in vederea unei bune coordonari, in cadrul compartimentelor cat
si intre structurile unitati de invatamant.
Art 7 - Din momentul aprobarii, acest regulament devine parte integrată a Regulamentului Intern al
scolii, anexa si devine obligatoriu pentru membrii comisiei
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