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1.  SCOP 
1.1. Procedura are ca scop reglementarea activitatilor de verificare si evaluare a controlului intern din cadrul 
C.J.C.A. Olt. 
1.2. Indicator de performanta: 
Gradul de implementare a sistemului de control intern/managerial. 
 
2. DOMENIU DE APLICARE 
2.1. Procedura se aplica tuturor compartimentelor din cadrul C.J.C.A. Olt. 
2.2. Proprietar de proces: Comisia. 
        
3. DEFINITII SI ABREVIERI 
3.1. Definitii: 
3.1.1. Control intern = Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi 
personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii 
publice într-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor 
managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea 
documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul 
financiar si de management.  
3.1.2. Standarde de control intern = Un minim de reguli de management, menit să creeze un model de control 
managerial uniform și coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referință, în raport cu care se 
evaluează sistemele de control intern, se identifică zonele și direcțiile de schimbare. 
3.1.3. Audit intern = Activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă unei organizații o asigurare în ceea ce 
privește gradul de control asupra operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile și contribuie la 
adăugarea de plus valoare. Ajută organizația să își îndeplinească obiectivele, evaluând printr-o abordare sistematică 
și metodică, procesele sale de management bazate pe riscuri, sisteme de control și de administrare, făcând 
propuneri pentru a le consolida eficacitatea. 
 
3.2. Abrevieri: 
3.2.1. Ed.   = Editie 
3.2.2. Rev.   = Revizie 
3.2.3. PS   = Procedura de sistem 
3.2.4. CI  = Coordonator implementare 
3.2.5. PC  = Presedintele comisiei 
3.2.6. SCIM  = Sistem de control intern/managerial 
3.2.7. Comisie  = Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului 
de control intern/managerial. 
3.2.8. C.J.C.A.   = Centrul Judetean de Cultura si Arta 
 
4.DOCUMENTE DE REFERINTA 
4.1. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
4.2. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Art. 4 alin 3 si Art. 27 lit. J. 
4.3. Decizie privind constituirea si stabilirea atributiilor Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare 
metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al C.J.C.A. Olt . 
4.4. Regulament de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 
dezvoltarii sistemului de control managerial al C.J.C.A. Olt . 
4.5. Procedura de sistem „Controlul documentelor”, PS – 01, editia in vigoare ; 
4.6. Procedura de sistem „Controlul inregistrarilor”, PS - 02, editia in vigoare.  
4.7. Regulamentul de Ordine Interioară 
 
5. RESPONSABILITATI 
5.1. Comisia de monitorizare:  
5.1.1. Planifică activitatea de autoevaluare (cel puțin o dată pe an). 
5.1.2. Analizează toate chestionarele de autoevaluare primite. 
5.1.3. Analizeaza Situatiile sintetice si Rapoartele primite de la unitatile subordonate. 
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5.1.4. Monitorizează continuu acțiunile de control precum și îndeplinirea tuturor atribuțiilor factorilor responsabili 
în vederea asigurării implementării procedurilor și regulamentelor interne, decide acțiuni menite să elimine atât 
neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora. 
 
5.2 Șefii structurilor functionale / reprezentanti ai acestora 
5.2.1. Coordonează completarea chestionarelor de autoevaluare. 
5.2.2. Își asumă informațiile din chestionarele de autoevaluare prin semnătură și răspund pentru datele menționate. 
5.2.3. Identifică acțiunile menite să înlăture neconformitățile legate de controlul intern/managerial de la nivelul 
structurii pe care o conduc. 
5.2.4. Răspund de finalizarea acțiunilor pentru îndepărtarea neconformităților. 
5.2.5. Verifică, monitorizează, coordonează și supraveghează activitățile tuturor angajaților din subordine în 
vederea desfășurării acestora în conformitate cu regulamentele și procedurile interne precum și cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
 
5.3 Coordonator implementare 
5.3.1. Centralizează datele din chestionarele de autoevaluare transmise de catre structurile functionale ale entitatii. 
5.3.2. Centralizeaza situatiile sintetice si informatiile privind autoevaluarea sistemului de control intern/managerial 
transmise de catre unitatile subordonate. 
5.3.3. Intocmeste Proiectul Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20.. 
5.3.4. Arhivează timp de 5 ani ,toată documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de 
control intern/managerial propriu și cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia. 
 
6. DESCRIEREA PROCEDURII 
6.1. Generalitati    
6.1.1. Procesul managerial concretizat in functiile manageriale de previziune, coordonare, organizare si antrenare 
are ca suport exercitarea continua a functiei de evaluare-control, care consta in esenta, in compararea rezultatelor 
cu obiectivele, depistarea cauzelor care determina abaterile pozitive sau negative constatate si luarea masurilor 
corective sau preventive necesare. Controlul este feedback-ul procesului managerial si prin aceasta, impulsul 
actiunii manageriale continue. 
6.1.2. Prin controlul exercitat se confirma sau infirma conformitatea sau neconformitatea rezultatelor cu obiectivele 
prestabilite, evidentiindu-se abaterile aparute si cauzele producerii acestora. 
6.1.3.  Sistemele de control intern trebuie ele insele sa fie controlate / evaluate pentru a se constata daca 
functioneaza in mod eficace. In acest scop se recurge atat la metoda evaluarii (ce are loc in cadrul activitatilor 
curente si consta in controalele punctuale efectuate de persoanele cu functie de conducere) cat si la metoda 
evaluarilor periodice (autocontrolul si auditul intern).  
6.1.4. Slabiciunile sistemului de control, constatate cu ocazia evaluarii, trebuie semnalate superiorului ierarhic. 
6.1.5.  Activitatile de control sunt realizate la toate nivelele ierarhice si functionale ale structurii organizatorice si 
cuprind actiuni de o mare varietate, cum ar fi: observarea, supravegherea, compararea, analiza, evaluarea, 
supervizarea (conform procedurilor interne). 
 
6.2 Metoda de evaluare si autocontrol 
6.2.1. Sistemul de control intern/managerial implementat la nivelul C.J.C.A. Olt  are la bază standardele de control 
intern/managerial conform cerințelor O.S.G.G. 600/2018.  
6.2.2. Cele 16 de standarde constituie sistemul de referință, în evaluarea gradului de implementare a sistemului de 
control intern/managerial. 
6.2.3. Evaluarea gradului de implementare a SCIM la nivelul C.J.C.A. Olt  conform prevederilor legale se face 
anual. 
6.2.4. Evaluarea anuala 
6.2.4.1. Comisia planifica si organizeaza la sfarsitul fiecarui an .dar nu mai tarziu de 10.01 a fiecarui an, 
operatiunile de autoevaluare anuala. 
6.2.4.2. In acest sens transmite catre structurile functionale ale entitatii, Adresa interna, Anexa 1 cu solicitarea 
transmiterii raspunsului in termen de maxim 5 zile lucratoare. 
6.2.4.3. Adresele de raspuns, inregistrate la registratura entitatii, se transmit catre Coordonator implementare  
6.2.4.4. Coordonatorul de implementare in termen de 5 zile de la data maxima in care a solicitat raspunsurile 
intocmeste "SITUATIA CENTRALIZATOARE anuala privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de 
control intern/managerial la data de .....", Anexa 2 la prezenta procedura.   
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6.2.4.5. La intocmirea situatiei se va tine cont de urmatoarele: 
  - în coloanele 2, 3 şi 4 se înscriu date cumulative corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificaţi 
în coloana 1 pe rândurile 1-13 la data situaţiei centralizatoare, respectiv 30 iunie sau 31 decembrie; 
  - numărul total de entităţi publice subordonate/în coordonare, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde: 
• - entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari 
de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite; 
• - entităţile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite; 
• - entităţile publice subordonate/în coordonare, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 coloana 4, se referă 
la: 
• - entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari 
de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite; 
• - entităţile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite; 
- activitate procedurabilă reprezintă totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu 
un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi metode de lucru general valabile 
în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a obiectivelor 
compartimentului/entităţii publice; 
- în coloana 5 se înscriu inclusiv menţiuni cu privire la situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structura constituită şi învestită cu astfel de atribuţii în cadrul 
entităţii publice 
6.2.4.6. Dupa intocmirea Situatiei, Anexa 2, Coordonatorul o supune atentiei comisiei SCIM. 
6.2.4.7. Situatia se aproba de catre Presedintele Comisiei SCIM si se inainteaza catre Director spre informare. 
6.2.4.8. Pe baza informatiilor din situatia centralizatoare Directorul poate dispune masuri de imbunatatire/ 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial. 
 
6.2.5. Prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial 
6.2.5.1.  In conformitate cu dispozitiile prevederilor legale in vigoare privind controlul intern/managerial, 
Directorul elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit in continuare 
Raport, intocmit potrivit formatului prevazut in Anexa 6 la prezenta procedura. 
6.2.5.2. Raportul constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatilor manageriale de catre Director, cu privire 
la sistemul de control intern/managerial. 
6.2.5.3. Raportul cuprinde declaratii ale Directorului cu privire la sistemul de control intern/managerial al C.J.C.A. 
Olt , existent la data inchiderii exercitiului financiar. Declaratiile formulate de Director se intemeiaza pe datele, 
informatiile, constatarile rezultate din operatiunea de autoevaluare a starii sistemului de control intern/managerial, 
controale ex-post, rapoarte de audit intern, si din recomandarile rezultate din rapoartele de audit extern. 
6.2.5.4. In vederea elaborarii raportului, Directorul dispune programarea si efectuarea operatiunii de autoevaluare a 
sistemului de control intern/managerial al C.J.C.A. Olt . 
6.2.5.5. Operatiunea de autoevaluare  / evaluare a sistemului de control intern/managerial se realizeaza prin 
programarea si efectuarea urmatoarelor actiuni: 
a. Coordonatorul pentru implementare va convoca o reuniune a Comisiei SCIM  in vederea stabilirii masurilor de 
organizare si realizare a operatiunii de autoevaluare.  
b. Coordonatorul pentru implementare, ca rezultat a convocarii reuniunii, va transmite adrese interne, conform 
Anexa 3 catre toate structurile functionale din cadrul entitatii. 
6.2.5.6.  Conducatorii structurilor functionale / reprezentanti ale acestora vor completa, pe baza principiului 
adevarului, "Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial", 
prevazut in adresa pe care o primesc si isi vor asuma realitatea datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in 
acesta. La completarea chestionarului de autoevaluare se va tine cont de urmatoarele: 
• Pe langa criteriile generale de evaluare a stadiului implementarii standardului, structura poate defini si include in 
chestionarul de autoevaluare si criterii specifice proprii; 
• Fiecare raspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motiveaza in coloana 3 
"Explicatie asociata raspunsului" si se probeaza cu documente justificative corespunzatoare; 
• In cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, in coloana 
2 se precizeaza  "neaplicabil" in dreptul fiecarui crietriu general de evaluare al acelui standard, prin acronimul 
"NA", si se motiveaza in coloana 3 "Explicatie asociata raspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi 
considerate neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabila si financiara" si  16 "Auditul intern", cu 
respectarea conditiei ca, la nivelul entitatii, toate standardele sa fie aplicabile. 
• Un standard la  nivelul structurii functionale se considera a fi: 
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a. implementat (I), atunci cand, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu 
"DA"; 
b. partial implementat (PI), atunci cand la cel putin doua dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului 
s-a raspuns cu "DA"; 
c. neimplementat (NI), atunci cand la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns 
cu "NU". 
6.2.5.7. Coordonatorul pentru implementare, pe baza informatiilor primite, va centraliza datele si va intocmi 
"Situatia sintetica a autoevaluarii", Anexa 4, la prezenta procedura tinand cont de faptul ca la nivelul C.J.C.A. Olt  
un standard de control intern/managerial se considera ca este: 
• implementat (I), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelui standard, 
reprezinta cel putin 90% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand; 
• partial implementat (PI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelui 
standard, reprezinta intre 41 % si 89% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand; 
• neimplementat (NI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelui 
standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand. 
6.2.5.8. Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de 
control intern, in raport cu numarul de standarde implementare se realizeaza astfel: 

• sistemul este conform daca sunt implementate toate cele 16 standarde 
• sistemul este partial conform, daca sunt implementate intre 13 si 15 standarde; 
• sistemul este partial conform limitat, daca sunt implementate intre 9 si 12 standarde; 
• sistemul este neconform daca sunt implementate mai putin de 9 standarde. 

6.2.5.9. Pe baza Situatiei sintetice a autoevaluarii si in  baza informatiilor din adresele primite de la entitatile 
subordonate, Coordonatorul pentru implementare va completa "Stadiul implementarii standardelor de control intern 
/ managerial, conform rezultatelor autoevaluarii la data de 31 decembrie 20..", Anexa 5, la prezenta procedura. 
Pentru completare se va tine cont de urmatoarele: 
• - abrevierile "I", "PI" şi "NI", corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificaţii: "I" - implementat; 
"PI" - parţial implementat; "NI" - neimplementat; 
• - coloanele 8-10 se completează, prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din anexa nr. 6 "Situaţia 
sintetică a rezultatelor autoevaluării", transmise de entităţile publice direct subordonate C.J.C.A. Olt , conduse de 
ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru entităţile aflate în subordine) sau, după caz, terţiari de credite, 
precum şi de entităţile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite. 
6.2.5.10. Dupa centralizarea datelor si intocmirea Situatiei sintetice, Coordonatorul pentru implementare convoaca 
Comisia SCIM si supune spre dezbatere rezultatele. Dupa avizarea de catre Presedintele comisiei a Situatiei, 
Coordonatorul pentru implementare aduce la cunostinta Directorului situatia si solicita aprobare pentru elaborarea 
"Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20..", sub forma de proiect. 
6.2.5.11. Proiectul este adus la cunostinta Directorului si capata caracter de document oficial numai dupa semnarea 
de catre acesta si asumarea informatiilor inscrise. 
6.2.5.12. Formatul de raport cuprinde declaratiile minimal obligatorii pe care trebuie sa le formuleze Directorul. 
6.2.5.13. In raport, la dispozitia Directorului se pot include si alte informatii referitoare la anumite elemente ale 
sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi: 
a. informatii si constatari care sa permita formularea unor aprecieri in legatura cu eficacitatea sistemului in 
exercitiul financiar urmator; 
b. prezentarea unor elemente considerate relevante din programul si activitatea compartimentului de audit intern; 
c. stadiul implementarii masurilor/actiunilor etapelor prevazute in programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial; 
d. formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin mentionarea uneia sau 
mai multor slabiciuni semnificative ale sistemului, existente la data inchiderii exercitiului financiar, caz in care este 
obligatorie prezentarea masurilor destinate inlaturarii acestora, precum si termenele de realizare aferente; 
e. analiza raportului cost / beneficiu la stabilirea si aplicarea masurilor de control intern/managerial. 
6.2.5.14. Raportul se aproba prin semnarea acestuia de catre Director sau de catre o persoana delegata in conditiile 
legii, in conformitate cu principiul responsabilitatii manageriale. 
6.2.5.15. Raportul, Anexa 6,  se transmite o data cu situatiile financiare anuale. 
6.2.5.16. C.J.C.A. Olt va pastra pentru o perioada de cel putin 5 ani, documentatia relevanta cu privire la 
organizarea si functionarea sistemului de control intern/managerial propriu si pe cea referitoare la operatiunea de 
autoevaluare a acestuia. 
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7. EVIDENTE SI INREGISTRARI  
7.1. Anexa 1 - Adresa evaluare interna semestru,  
7.2. Anexa 2 - Situatie centralizatoare Situatia centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării şi 
dezvoltării sistemului de control intern/managerial; cod formular  
7.3. Anexa 3 - Adresa evaluare interna anuala - Chestionar  de autoevaluare a stadiului de implementare a 
sistemului de control intern / managerial, cod formular  
7.4. Anexa 4 - Situatia sintetica a autoevaluarii , formular cod  
7.5. Anexa 5 - Stadiul implementarii standardelor de control intern / managerial, conform rezultatelor autoevaluarii 
la data de 31 decembrie 20...", cod formular  
7.6. Anexa 6 - Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20.... 
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8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
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1. 
Secția Ansamblul 
Folcloric „Doina 
Oltului“  

IVAN 
Cristian       

2. Secția Arte și 
Meșteșuguri 

FIERARU 
Marius       

3. 

Secția Programe, 
Proiecte, 
Impresariat, 
Spectacole, 
Cercetare, 
Conservare și 
Promovarea Culturii 
Tradiționale  

BABOI Ristina       

4. 

Serviciul Buget, 
Financiar-
Contabilitate, 
Achiziții Publice și 
Administrativ  

GUGHEA 
Gabriela        

5. Biroul Resurse 
Umane                 PĂUN Maria        

6. 
Biroul Juridic, 
Comunicare și 
Relații cu Publicul 

MAȚ Sorin 
Nicolae        
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9. FORMULAR DISTRIBUIRE/DIFUZARE  PROCEDURĂ 
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11.ANEXE 
 
Nr. .../........... 
 

    Se aprobă, 
                             Director, 

 
 
Către:         Toate structurile functionale 
 

Ref: raportare realizare obiective specifice la ..................... si centralizare informatii privind 
stadiul de devoltare SCIM la semestrul I anul ............ 

 
 In vederea intocmirii situatiei centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii 
sistemului de control intern/managerial la data semestrul ...... va rugam sa completati tabelul urmator: 
 

Nr. 
crt. Specificatii Numar 

1. Care este numarul activitatilor procedurabile inventariate?  

2.  Care este numarul procedurilor elaborate, avizate, aprobate 
si implementate?  

3. Cati indicatori asociati au fost identificati pentru obiectivele 
specifice stabilite in cadrul structurii din care faceti parte?  

 
 Informatiile solicitate vor fi transmise in format de hartie la Coordonatori implementare 
.........................., si in format electronic la adresa de e-mail ........................ pana la data de .................. 
 
 
Preşedinte Comisie, 
 

                                                                                                                                                                                                                
Coordonator implementare, 
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             Aprobat 
     ─────── 
     Preşedintele structurii, 
     ........................................ 
     (numele, prenumele/funcţia/semnătura/data) 
 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 
anuală privind stadiul implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial 
la data de............................ 

 

Nr. 
crt. Specificații Total 

(număr) 

Din care, aferent: 

Observații Aparatului 
propriu 

Entităților 
publice 

subordonate/ 
în 

coordonare 
0 1  2  3  4  5  

1.  Entităţi publice subordonate/în coordonare   x x 
2.  Entitati publice in care s-a constituit 

structura cu  atribuţii de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare  metodologică a 
sistemului de control intern/managerial 

    

3.  Entităţi publice în care s-a elaborat şi 
aprobat programul de dezvoltare a 
sistemului de control       intern/ managerial 

    

4.  Entităţi publice care şi-au stabilit 
obiectivele generale 

    

5.  Obiective generale stabilite de către 
entităţile publice de la pct. 4 

    

6.  Entităţi publice care şi-au inventariat 
activităţile procedurabile 

    

7.  Activităţi procedurabile inventariate de 
către entităţile publice de la pct. 6 

    

8.  Entităţi publice care au elaborat proceduri     
9.  Proceduri elaborate de către entităţile 

publice de la pct. 8 
    

10.  Entităţi publice care au elaborat indicatori 
asociaţi obiectivelor specifice 

    

11.  Indicatori asociaţi obiectivelor specifice de 
către entităţile publice de la pct. 10 

    

12.  Entităţi publice care au identificat, analizat 
şi gestionat riscuri 

    

13.  Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor 
de către entităţile publice de la pct. 12 

    

 
Intocmit 
Coordonator implementare 
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Nr. .../........... 
 

    Se aprobă, 
                             Director, 

 
 
Către:         Toate structurile functionale 
 
   

Ref: raportare centralizatoare anuală, conform OSGG 600/2018  
 

În conformitate cu prevederile: 
- OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, art. 4., alin. (2), privind stadiul implementării şi 
dezvoltării sistemelor de control intern/managerial; 

vă rugam ca, până la data de ........................, să ne trasmiteţi Chestionarul de autoevaluare a 
stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial  (anexa 1 la prezenta adresă) cu 
privire la stadiul de implementare/dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii 
dumneavoastră, prin completarea anexei ataşate; 
 Informaţiile solicitate vor fi trimise in original cu  semnatura persoanei care a completat 
chestionarul,  catre Coordonator implementare ...................... 
  
 
 
 
Coordonator implementare, 
 
   
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
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CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A STADIULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI 

DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 
 
Data: 
Completat de: .............................................................../ Semnatura.......................... 

Criterii generale de evaluare a stadiului 
implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul 
este: Da/Nu/NA Explicaţia I PI NI 

I. MEDIUL DE CONTROL                                                               
Standardul 1 - Etică, integritate                           
A fost comunicat personalului un cod de conduită sau legislația în 
domeniu, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea 
atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere,cât și 
celui de execuție? 

     

Există un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită?      
În cazul semnalării unor neregularităţi, conducătorul de compartiment a 
întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora? 

     

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini                                  
Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele specifice privind 
misiunea, funcțiile, atribuțiile entității, regulamentele interne și fișele 
posturilor? 

     

Au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile?      
Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea diminuării riscurilor 
asociate funcțiilor sensibile? 

     

Standardul 3 - Competenţă, performanţă                                           
Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi aptitudinile necesare   în 
vederea îndepliniri sarcinilor/atribuţiilor asociate    fiecărui post?                         

     

Sunt identificate nevoile de perfecţionare a pregătirii    profesionale a 
personalului și concretizate 
printr-un raport privind necesarul acestora?           

     

Cursurile de perfecționare profesională sunt realizate conform planului 
anual de perfecționare 
profesională aprobat de conducătorul entității publice?   

     

Standardul 4 - Structura organizatorică                                                 
Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor 
informaționale necesare 
supravegherii și realizării activităților proprii? 

     

Sunt efectuate evaluări/analize privind gradul de adecvare a structurii 
organizatorice în raport cu 
obiectivele și modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul 
entității publice? 

     

Actele de delegare respectă prevederile legale sau cerințele procedurale 
aprobate? 

     

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL 
RISCULUI                                      

     

Standardul 5 - Obiective                                    
Sunt stabilite obiectivele specifice  la nivelul compartimentului?                
Obiectivele sunt astfel stabilite  încât să răspundă pachetului de  cerinţe 
S.M.A.R.T.? (S - precise; M - măsurabile şi verificabile; A - necesare; R - 
realiste; T - cu termen de realizare.)      

     

Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când se constată modificări 
ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora? 

     

Standardul 6 - Planificarea                                 
Există o planificare a activităților în concordanță cu obiectivele 
specifice?                      

     

Sunt repartizate resurse astfel încât să se realizeze activitățile 
corespunzătoare obiectivelor specifice compartimentului?                 

     

Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor si activităţilor 
compartimentului, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei 
acestora? 

     

Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor    
Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe 
baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice? 

     

Există o evaluare a performanțelor pe baza indicatorilor de performanță 
stabiliți? 

     

În cazul în care se constată o eventuală abatere de la obiective, se iau      
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măsurile preventive și corective ce se impun? 
Standardul 8 - Managementul riscului                       
Există identificate și evaluate riscurile aferente obiectivelor/activităților?      
Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente riscurilor 
semnificative? 

     

Există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, concretizate printr-
o raportare anuală cu privire la procesul de management al riscurilor?   

     

III. ACTIVITĂŢI DE CONTROL                                                     
Standardul 9 - Proceduri                                   
Pentru activitățile procedurale au fost elaborate și/sau actualizate 
proceduri documentate?                          

     

Procedurile elaborate respectă cerințele minimale prevăzute de standard, 
pentru a fi un instrument eficace de control? 

     

Procedurile elaborate respectă structura unitară stabilită la nivelul 
entității? 

     

Standardul 10 - Supravegherea                               
Conducătorul monitorizează și supervizează activitățile care intră în 
responsabilitatea lui directă?      

     

Conducătorul acordă asistență salariaților necesară pentru realizarea 
sarcinilor trasate? 

     

Sunt instituite controale suficiente și adecvate de supraveghere pentru 
activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc? 

     

Standardul 11 - Continuitatea activităţii                   
Sunt inventariate situaţiile  generatoare de întreruperi în  derularea unor 
activităţi?             

     

Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) pentru 
asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații 
generatoare de întreruperi? 

     

Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților implicați măsurile 
propuse? 

     

IV. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA 
Standardul 12 -  Informarea şi comunicarea    
Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, frecvența, sursele și 
destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere și cel de 
execuție, prin primirea și transmiterea informațiilor, să își poată 
îndeplini sarcinile de serviciu? 

     

Sunt stabilite fluxurile informaționale și căile de comunicare specifice 
compartimentului? 

     

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare între compartimentele 
entității, precum și cu partea 
externă? 

     

 Standardul 13 - Gestionarea documentelor    
Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, 
clasificarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne 
și externe, după caz? 

     

Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor 
împotriva distrugerii, 
furtului, pierderii, incendiului etc.? 

     

Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea 
informațiilor clasificate sunt cunoscute și aplicate în practică? 

     

Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară    
Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în concordanță cu 
prevederile normative aplicabile 
domeniului financiar-contabil? 

     

Există controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor 
și procedurilor contabile, 
precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-
contabil? 

     

Este monitorizată remedierea deficiențelor constatate de organele cu 
competentă în domeniu? 

     

V. EVALUARE ŞI AUDIT                                                   
 Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial                         
Conducătorul compartimentului realizează, anual, operaţiunea de 
autoevaluare a subsistemului de control intern managerial? 

     

Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu 
documente justificative corespunzătoare? 

     

Conducătorul compartimentului propune măsuri pentru îmbunătățirea 
sistemului de control intern managerial în cadrul chestionarului de 
autoevaluare? 

     

Standardul 16 - Auditul intern    
Compartimentul de audit public intern desfășoară, în afara activităților      
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de asigurare, și activități de 
consiliere în scopul dezvoltării sistemului de control intern? 
Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de 
auditori, pe baza volumului de 
activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure 
auditarea activităților cuprinse în sfera 
auditului public intern? 

     

Compartimentul de audit public intern întocmește rapoarte periodice cu 
privire la acțiunile/activitățile 
desfășurate? 

     

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial : 
 
 
Măsuri de adoptat  
 
 
 
Se bifeaza casuta I.,PI.,NI, din dreptul standardului, nu in dreptul intrebarilor, rezulta ca vor exista 16 
de bife. 
 
NA – Neaplicabil       Stadiul de implementare: 
I – Implementat                            toate 16 standarde – CONFORM      
PI – Parţial implementat                                      13 – 15 standarde – PARŢIAL CONFORM  
NI – Neimplementat                                                     9 – 12 standarde – PARŢIAL CONFORM 
LIMITAT 
                                         sub 9 standarde –NECONFORM 
 
1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de 
monitorizare poate defini și include în Chestionarul de autoevaluare și criterii specifice proprii. 
2) Fiecare răspuns din coloana 1 la "Criterii generale de evaluare a stadiului implementării 
standardului" se motivează în coloana 3 "Explicație asociată răspunsului" și se probează cu documente 
justificative corespunzătoare. 
3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi: 
- implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a 
răspuns cu "Da"; 
- parțial implementat (PI), atunci când la cel puțin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente 
standardului s-a răspuns cu "Nu"; 
- neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului 
s-a răspuns cu "Nu". 
- implementat (I), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Da"; 
- neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu 
"Nu". 
4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment, 
în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al acelui 
standard, prin acronimul "NA", și se motivează în coloana 3 "Explicație 
asociată răspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 
14 "Raportarea contabilă și financiară" și 16 "Auditul intern", cu respectarea condiției ca la nivelul 
entității toate standardele să fie aplicabile. 
5) Subordonatele entităților publice locale și primăriile de comune vor evalua stadiul de implementare a 
standardelor de control intern managerial, aplicând numai prima cerință din Chestionarul de 
autoevaluare, modul de implementare a standardului fiind următorul: 
Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi: 
Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de 
control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, se realizează conform 
acelorași precizări din Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra 
sistemului de control intern managerial. 
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SITUATIA SINTETICA 

A REZULTATELOR AUTOEVALUARII 
 
Aprobat  
Presedintele structurii,  
....................... 
(nume, prenume, functie, semnatura, data) 

 
Nr. 
crt Denumirea standardului Nr. Compartimentelor in care 

standardul este aplicabil 

din care compartimente 
in care standardul* este: 

La nivelul 
entitatii publice 
standardul este: 

I/PI/NI I PI NI 

Total numar compartimente = 

I. MEDIUL DE CONTROL 

1.  Standardul 1 - Etica, 
integritatea      

2.  Standardul 2 - Atributii, 
functii, sarcini      

3.  Standardul 3 - Competenta, 
performanta.      

4.  Standardul 4 - Structura 
organizatorica      

II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI      

5.  Standardul 5 - Obiective      

6.  Standardul 6 - Planificarea      

7.  Standardul 7 - Monitorizarea 
performantelor      

8.  Standardul 8 - Managementul 
riscului        

III. ACTIVITATI DE CONTROL  

9.  Standardul 9 - Proceduri      

10.  Standardul 10 - Supravegherea      

11.  Standardul 11 - Continuitatea 
activităţii      

IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA    

12.  Standardul 12 - Informarea şi 
comunicarea      

13.  Standardul 13 - Gestionarea 
documentelor      

14.  Standardul 14 - Raportarea 
contabilă şi financiară      

V. EVALUARE ŞI AUDIT 

15.  
Standardul 15 - Evaluarea 
sistemului de control 
intern/managerial 

     

16.  Standardul 16 - Auditul intern      

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: 
Masuri de adoptat: 
 
Intocmit, Coordonator implementare 
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Denumirea entităţii publice ........... 
   Nr. ........ / data ................... 
                   
 

RAPORT 
asupra sistemului de control intern/managerial 

la data de 31 decembrie 20... 
 
 
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern 
managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
subsemnatul .........(numele şi prenumele).................., în calitate de ...........(denumirea funcţiei de 
conducător al entităţii publice)............., declar că ........ (denumirea entităţii publice).............. dispune de 
un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare ......(permit/permit parţial/nu 
permit)............ conducerii ........(şi, după caz, consiliului de administraţie)............... să furnizeze o 
asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi 
specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 
  Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere 
asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. 
  Sistemul de control intern managerial .......(cuprinde/cuprinde parţial/nu cuprinde)............ 
mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia ......(are/nu 
are)........... la bază evaluarea riscurilor. 
  În acest caz, menţionez următoarele: 

- Comisia de monitorizare este/nu este funcțională; 
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este/este parțial/nu este 

implementat și actualizat anual; 
- Procesul de management al riscurilor este/este parțial/nu este organizat și monitorizat; 
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de . . . . . . . . . .% din totalul activităților 

procedurale inventariate; 
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este/nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele și 

activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță. 
  Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 20. . sistemul de control intern 
managerial al . . . . . . . . . . (denumirea entității publice) este conform/parțial conform/parțial conform 
limitat/neconform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.. 
  Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului 
principal/secundar de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în 
subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că: 
- . . . . . . . . . . (nr. ) entități au sistemul conform; 
- . . . . . . . . . . (nr. ) entități au sistemul parțial conform; 
- . . . . . . . . . . (nr. ) entități au sistemul parțial conform limitat; 
- . . . . . . . . . . (nr. ) entități au sistemul neconform. 
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității 
manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă 
autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile 
subordonate/în coordonare/sub autoritate.                 

 
                                   ....................... 

                         (funcţia) 
                      (numele şi prenumele) 
                     (semnătura şi ştampila) 
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DIAGRAMA DE PROCES 
EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

 
 

.I. EVALUAREA ANUALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT  

Evaluarea gradului de implementare a 
SCIM la nivelul C.J.C.A se face 
anual 

Cele 16 de standarde constituie 
sistemul de referință, în 
evaluarea gradului de 

implementare a sistemului de 
control intern/managerial 

Sistemul de control intern/managerial 
implementat la nivelul C.J.C.A. Olt  
are la bază standardele de control 

intern/managerial conform cerințelor  

Comisia planifica si organizeaza la sfarsitul 
fiecarui an .dar nu mai tarziu de 10.01 a 
fiecarui an, operatiunile de autoevaluare 
anuala 

Transmite compartimentelor 
entității solicitarea transmiterii 
raspunsului autoevaluarii in max 5 
zile lucrărtoare 

COORDONATOR IMPLEMENTARE 
Adresele de răspuns înregistrate la 

registatura instituției 
 

"SITUATIA 
CENTRALIZATOARE”  anuala 
privind stadiul implementarii si 
dezvoltarii sistemului de control 
intern/managerial 
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 II. PREZENTAREA RAPORTULUI ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL 
INTERN/MANAGERIAL IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE PREVEDERILOR LEGALE IN 
VIGOARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIA SCIM la nivelul CJCA Olt 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE se aprobă de  
Președintele Comisie SCIM 

INFORMARE 
    MANAGERUL C.JCA OLT 

    MANAGERUL C.JCA OLT 
poate dispune masuri de imbunatatire/ 

dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial 

    MANAGERUL C.J.C.A. OLT 

MANAGERUL C.J.C.A. OLT 
In conformitate cu dispozitiile prevederilor legale in 

vigoare privind controlul intern/managerial, 
elaboreaza anual un raport asupra sistemului de 
control intern/managerial, denumit in continuare 

RAPORT 
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RAPORTUL se aproba prin semnarea 
acestuia de catre Director sau de catre o 
persoana delegata in conditiile legii, in 
conformitate cu principiul responsabilitatii 
manageriale 

Coordonatorul pentru implementare, 
ca rezultat a convocarii ședinței, va 
transmite adrese interne, conform 
Anexă la prezenta catre toate 
structurile functionale din cadrul 
entitatii 

Coordonatorul pentru implementare, pe baza informatiilor primite, va centraliza datele si va 
intocmi "SITUATIA SINTETICA A AUTOEVALUARII", Anexa, la prezenta procedura 
tinand cont de faptul ca la nivelul C.J.C.A. Olt  un standard de control intern/managerial se 
considera ca este: 
• implementat (I), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul 
corespunzator acelui standard, reprezinta cel putin 90% din numarul compartimentelor 
precizate in coloana 2, pe acelasi rand; 
• partial implementat (PI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe 
randul corespunzator acelui standard, reprezinta intre 41 % si 89% din numarul 
compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand; 
• neimplementat (NI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul 
corespunzator acelui standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate in 
coloana 2, pe acelasi rand. 
 

Coordonatorul pentru implementare 
va convoca o sedință a Comisiei 
SCIM  in vederea stabilirii masurilor 
de organizare si realizare a 
operatiunii de autoevaluare 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Raportare centralizatoare anuală, conform 

OSGG 600/2018 
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