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REGULAMENT 

Regulament de organizare lji functionare 
a Comisiei de monitorizare 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Cod document 
REG 01-CM 

Pag./Total pag 2/7 

Data 27.01 .2022 

Editie/Revizie 2/012345 

Art. 1. Prezentul regulament descrie modul de organizare l?i functionare a Comisiei de 
monitorizare Ia nivelul Universitatii "Valahia" din Targovil?te (UVT). 
Art. 2. Scopul Comisiei de monitorizare II constituie monitorizarea, coordonarea l?i 
indrumarea metodologica in implementarea l?i dezvoltarea unui sistem integrat de control 
intern managerial Tn cadrul UVT. Sistemul trebuie sa asigure atingerea obiectivelor prin 
utilizarea resurselor Tntr-un mod eficient, eficace l?i economic, cu respectarea legislatiei 
Tn vigoare 
Art. 3. Documentele de referinta pentru elaborarea prezentului regulament sunt 
urmatoarele: 

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entitatilor publice; 

• Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/manageriall?i controlul 
financiar preventiv, republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare; 

• Carta universitara. 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE MONITORIZARE 

Art. 4. (1) Comisia de monitorizare este formata din prel?edinte l?i membrii comisiei. 
(2) Comisia de monitorizare se constituite Tn conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice cu 
aprobarea Senatului universitar, prin decizia rectorului UVT. 
(3) Comisia de monitorizare este asistata de un Secretariat tehnic care asigura 
continuitatea lucrarilor comisiei. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este 
asigurat de membrii Compartimentului evaluarea l?i asigurarea calitatii. 
Art. 5. Comisia de monitorizare se afla Tn urmatoarele categorii de relatii: 

• ierarhice, fiind subordonata rectorului; 

• functionale, bazate pe colaborarea cu toate structurile academice ~i 

administrative din cadrul UVT. 
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ATRIBUTIILE COMISIEI DE MONITORIZARE . 
Art. 6. Comisia de monitorizare are urmatoarele atributii : 
a) coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor generale 9i specifice ale UVT, a 

activitatilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de 
monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor 9i a sistemului de monitorizare 
9i de raportare, respectiv informare catre rectorul UVT. 

b) elaboreaza anual Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
al UVT, denumit In continuare Program de dezvoltare. La elaborarea programului se 
vor avea In vedere cerintele generale continute In standardele de control intern 
managerial, particularitatile organizatorice §i functionale ale UVT, alte reglementari 
§i conditii specifice. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele UVT In domeniul 
controlului intern managerial, In functie de stadiul implementarii 9i dezvoltarii acestuia 
iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activitati, 
responsabili 9i termene inclusiv actiuni de perfectionare profesionala In domeniul 
sistemului de control intern managerial atat pentru persoanele cu functii de 
conducere, cat §i pentru cele cu functii de executie, prin cursuri organizate In 
conformitate cu reglementarile legislative In domeniu ; 

c) supune aprobarii Consiliului de administratie Programul de dezvoltare a sistemului 
de control intern managerial al UVT; 

d) urmare§te realizarea §i asigura actualizarea Programului de dezvoltare, ori de cate 
ori este necesar; 

e) analizeaza Registrul de riscuri al UVT; 
f) analizeaza 9i avizeaza profilul de rise 9i limita de toleranta Ia rise 9i le trimite spre 

aprobare rectorului UVT; 
g) analizeaza Planul de implementare a masurilor de control pentru riscurile 

semnificative Ia nivelul universitatii 9i II trimite spre aprobare rectorului UVT; 
h) analizeaza informarile privind desfa9urarea procesului de gestionare a riscurilor 9i de 

monitorizare a performantelor Ia nivel de UVT; 
i) analizeaza 9i avizeaza situatia activitatilor procedurale; 
j) analizeaza procedurile de sistem 9i operationale; 
k) hotara9te actualizarea procedurilor de sistem; 
I) organizeaza 9i coordoneaza operatiunea de autoevaluare a sistemului de control 

intern managerial Ia nivelul UVT In conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018; 
m) analizeaza Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial. 
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CAPITOLUL IV 
ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI COMISIEI DE MONITORIZARE , , 

Art. 7. (1) Pre~edintele Comisiei de monitorizare are urmatoarele atributii: 

a) convoaca membrii Comisiei de monitorizare, prin intermediul Secretariatului 
tehnic, In scris sau prin email, cu eel putin 3 zile lnainte de ~edinta; 

b) propune ordinea de zi, asigura ~i coordoneaza buna desfa~urare a ~ed i ntelor, 

aproba minutele ~edintelor ~i hotararile Comisiei de monitorizare; 
c) decide asupra participarii Ia ~edintele Comisiei de monitorizare a altar 

reprezentanti din compartimentele UVT, In calitate de invitati, a caror prezenta este 
necesara pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ~edintei; 

d) urmare~te respectarea hotararilor adoptate de catre Comisia de monitorizare ~i 
decide asupra masurilor care se impun pentru respectarea lor; 

e) solicita Secretariatului tehnic realizarea de lucrari, In limita competentelor 
acestuia; 

f) avizeaza Programul de dezvotare a sistemului de control intern managerial al UVT; 
g) raspunde de lntregul proces de managemental riscurilor; 
h) aproba Registrul de riscuri pe UVT, avizeaza profilul de rise ~i limita de toleranta 

Ia rise, avizeaza Planul de implementare a masurilor de control; 
i) aproba informarile anuale privind desfa~urarea procesului de gestionare a 

riscurilor ~i monitorizarea performantelor Ia nivelul UVT; 
j) avizeaza procedurile de sistem ~i operationale; 
k) aproba situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii; 
I) supervizeaza activitatile specifice din cadrul Comisiei de monitorizare. 

(2) In !ipsa pre~edintelui, din motive lntemeiate, atributiile acestuia sunt asigurate de 
catre un alt membru al comisiei, desemnat In scris de pre~edintele comisiei. 

CAPITOLUL V 

ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE , 

Art. 8. (1) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are urmatoarele atributii 
principale: 

a) convoaca, Ia cererea Pre~edintelui Comisiei de monitorizare sau a lnlocuitorului 
acestuia, ~edintele Comisiei de monitorizare ~i participa Ia acestea; 
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b) pregate!_?te documentele necesare desfa!_?urarii !_?edintelor Comisiei de monitorizare 
!,?i le transmite Tn format electronic membrilor comisiei, cu eel putin 3 zile lucratoare 
Tnaintea sedintei; 

' ' 
c) Tntocme!_?te minutele !_?edintelor, pe care le transmite Tn format electronic membrilor 

Comisiei de monitorizare; 
d) duce Ia Tndeplinire ~i monitorizeaza, dupa caz, hotararile Comisiei de monitorizare 

si ale Presedintelui acesteia; 
' ' 

e) asigura managementul documentelor aflate Tn atributia Comisiei de monitorizare; 
f) elaboreaza ROF-ul Comisiei de monitorizare; 
g) participa Ia elaborarea Programului de dezvotare a sistemului de control intern 

managerial al UVT; 
h) asigura sprijin metodologic pentru implementarea ~i dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial structurilor organizatorice din cadrul UVT; 
i) elaboreaza Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii prin centralizarea 

informatii lor din chestionarele de autoevaluare, semnate !_?i transmise de 
conducatorii structurilor organizatorice din cadrul UVT; 

j) analizeaza Registrele de riscuri ale structurilor organizatorice din cadrul UVT; 
elaboreaza Registrul de riscuri al UVT prin centralizarea riscurilor semnificative; 
propune profilul de rise ~i limita de toleranta Ia rise; elaboreaza Planul de 
implementare a masurilor de control pentru riscurile semnificative Ia nivelul UVT 
(prin centralizarea masurilor primite de Ia structurile din cadrul UVT) ~i Tl transmite 
structurilor, dupa aprobarea acestuia de catre rector, Tn vederea implementarii; 

k) elaboreaza , pe baza raportarilor anuale, ale conducatorilor structurilor din UVT, 
privind desfa~urarea procesului de gestionare a riscurilor ~i monitorizarea 
performantelor o informare catre rectorul UVT, aprobata de Pre~edintele Comisiei 
de monitorizare, privind desfa!_?urarea procesului de gestionare a riscurilor ~i 

monitorizarea performantelor Ia nivelul UVT. lnformarea cuprinde o analiza a 
riscurilor identificate ~i gestionate Ia nivelul structurilor din UVT respectiv 
monitorizarea obiectivelor ~i activitatilor prin intermediul indicatorilor de 
performanta Ia nivelul UVT; 

I) tine evidenta ~i Tnregistreaza procedurile documentate; 
m) aloca codul procedurilor documentate; 
n) verifica daca procedurile documentate elaborate respecta structura minimala 

a probata; 
o) transmite spre analiza procedurile membrilor Comisiei de Monitorizare; 
p) distribuie structurilor din cadrul UVT copii sau fi~iere Tn format electronic ale 

procedurilor documentate aprobate; 
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q) lndosariaza originalul procedurilor documentate ~i copiile retrase; 
r) arhiveaza originalul procedurilor documentate; 

s) asigura o buna comunicare lntre compartimentele din cadrul UVT ~i Comisia de 

monitorizare. 

(2) Pentru lndeplinirea atributiilor care li revin, Secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare va beneficia de sprijinul membrilor Comisiei de monitorizare, ~i al tuturor 

structurilor organizatorice din cadrul UVT. 

CAPITOLUL VI 

ORGANIZAREA SEDINTELOR Sl MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR 
' ' ' 

Art. 9. (1) Comisia de monitorizare se lntrune~te ori de cate ori este necesar, pentru 
atingerea scopului pentru care s-a lnfiintat. 
(2) $edintele comisiei sunt conduse de pre~edinte sau lnlocuitorul acestuia, In absenta 

sa. 
(3) Tn situatiile In care un membru titular al Comisiei de monitorizare nu poate participa Ia 
o ~edinta sau nu l~i poate lndeplini pe o perioada mai lndelungata, din motive obiective, 
obligatiile care li revin, acesta va delega un lnlocuitor, ln~tiintand In scris (prin adresa sau 
prin email) Secretariatul tehnic In termen de doua zile de Ia desemnarea acestuia. 

Cvorumul de ~edinta este de 2/3 din numarul membrilor comisiei. 
(4) La solicitarea membrilor Comisiei de monitorizare sau a Secretariatului tehnic ~i cu 
aprobarea Pre~edintelui comisiei, Ia ~edinte pot participa ~i alte persoane din cadrul UVT, 
In calitate de invitati, a caror prezenta este necesara pentru clarificarea aspectelor aflate 
pe ordinea de zi. 
(5) Hotararile Comisiei de monitorizare se adopta prin votul majoritatii simple. 
(6) Tn cazul In care se constata egalitate de voturi , votul Pre~edintelui comisiei sau al 
lnlocuitorului acestuia, dupa caz, este hotarator. 
(7) $edintele comisiei se pot desfa~ura ~i online In cazul unor situatii exceptionale 
prevazute de lege. 
(8) Desfa~urarea ~edintei Comisiei de monitorizare se consemneaza In minuta. 
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Art. 10. (1) Calitatea de pre9edinte/membru al Comisiei de monitorizare lnceteaza In 
urmatoarele situatii: 
a) prin lncetarea contractului individual de munca In conformitate cu prevederile legale 

In vigoare; 
b) In cazulln care membrul respectiv nu mai lndepline~te functia de conducator al unei 

structuri din cadrul UVT aflate Ia primul nivel de conducere; 
c) Ia solicitarea rectorului. 
(2) Tn cazulln care unul dintre membrii Comisiei de Monitorizare pierde aceasta calitate, 
rectorul nume9te un nou membru In termen de 30 de zile lucratoare. 
Art. 11. La data intrarii In vigoare a prezentului regulament se abroga: 
a) Regulamentul de organizare ~i functionare a Comisiei de monitorizare, REG 01-CM, 

editia 1, revizia 0, din 31.07. 2017, aprobat prin HSU 27 R/31.07.2021; 
b) Regulamentul de organizare 9i functionare a Compartimentului control intern 

managerial, REG 01-E1, editia 1, revizia 0, din 05.05.2015, aprobat prin HSU nr. 
150E/05.05.2015. 

Art. 12. Prezentul regulament intra In vigoare Ia data aprobarii de catre Senatul 
universitar. 
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