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Clubul Sportiv Botosani 

Nr. 30/12.01.2021                  

                                                                                                                                                                                            Aprob, 

         Director    

                                                                                                                                                                                                   Roată-Parasca  Mia 

PROGRAMUL  

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Clubului Sportiv Botosani 

 pe anul 2021 

 
Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul Clubului Sportiv Botosani, denumit in continuare 

institutia 

 

 
Direcţii de acţiune Acţiuni Termen  Cine răspunde 

I. MEDIUL DE CONTROL    

1. Standardul etica, integritatea: 
Realizarea condiţiilor necesare cunoaşterii, 

de către angajaţii institutiei, a 

reglementărilor care  guvernează 

comportamentul acestora la locul de muncă,  

prevenirea şi raportarea fraudelor şi 

neregulilor, în scopul  asigurării unui nivel 

corespunzător de integritate profesională şi 

personală 

-Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 

prevederilor legale privind declaratiile de avere si de 

interese, in baza legii 176/2010, prin decizie interna.  

-Elaborarea și aprobarea Codului de conduită și 

comunicarea acestuia personalului salariat din 

institutie. Publicarea Codului pe site-ul instituției. 

-Depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a 

declaratiilor de interese , conform prevederilor legale 

20.01.2021 

 

 

20.01.2021 

 

 

15 iunie a fiecarui an 

si de cate ori se 

impune 

 

Directorul institutiei 

 

Responsabil resurse 

umane 

 

 

Responsabil  resurse 

umane 

 

2. Standardul atributii functii sarcini: 
 Actualizarea/elaborarea, dupa caz,  a 

Regulamentului de organizare și 

functionare(ROF) și a Regulamentului 

Stabilirea sarcinilor/atribuţiilor asociate posturilor în 

concordanţă cu competenţele decizionale necesare 

realizării acestora 

La momentul 

întocmirii/actualizării 

fişei postului 

 

Responsabil  resurse 

umane 
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Intern (RI) ale institutiei, precum și a  

fişelor de post pentru menţinerea 

concordanţei între atribuţiile instituţiei, ale 

structurilor organizatorice  şi cele ale 

personalului angajat, precum şi asigurarea 

transmiterii si  cunoaşterii acestor 

documente de către angajaţi. 

Elaborarea/actualizarea documentelor de organizare ale 

institutiei, respectiv a ROF si a RI, precum si a fiselor 

de post. 

Actualizarea   ROF si inaintarea acestuia la Ministerul 

Tineretului si Sportului pentru aprobare; 

Actualizarea  Regulamentului  intern si aprobarea 

acestuia prin decizie interna; 

Actualizarea fiselor de post.  

 

-20.01.2021 

 

An 2021 

 

-la inceputul fiecarui 

an 

 

 

 

Conform termenelor 

prevazute in deciziile 

interne pentru 

comunicare 

 

 

Responsabil 

compartimentul 

resurse umane 

 

 

Persoana cu atributii 

de resurse umane 

 

 

Persoana cu atributii 

de resurse umane 

Comunicarea documentelor de organizare si 

functionare si a fiselor posturilor personalului salariat; 

 

Publicarea ROF si a RI ale institutiei  la avizierul 

institutiei sau pe site, dupa caz. 

3. Standardul competenta, performanta: 

Asigurarea ocupării posturilor cu personal 

competent, cu pregătire de specialitate 

necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în 

fişa postului, asigurarea continuă a pregătirii 

profesionale a personalului angajat şi 

evaluarea periodică a acestuia în ceea ce 

priveşte îndeplinirea atribuţiilor de serviciu 

şi asumarea responsabilităţilor 

Definirea cunostintelor si abilitatilor  necesare 

indeplinirii sarcinilor/ atributiilor fiecarui post. 

 

Identificarea nevoilor de perfecţionare a pregătirii 

profesionale a personalului si comunicarea acestora la 

compartimentul resurse umane. 

 

La momentul 

întocmirii/ actualizării 

fişei postului 

Anual, in procesul de 

evaluare si/sau de cate 

ori se impune 

 

Conducatorii / 

responsabilii 

compartimentelor 

din institutie 

 

 

Persoana cu atributii 

de resurse umane 

 

 

Directorul institutiei 

Elaborarea, aprobarea  şi actualizarea planului de 

formare profesională a personalului institutiei, conform 

nevoilor identificate. 

 

Anual, dupa 

aprobarea BVC 

Participarea personalului la programele de pregătire 

profesională 

Conform planului 

aprobat 

4. Standardul functii sensibile: 
Identificarea funcţiilor considerate ca fiind 

sensibile, întocmirea listei de salariaţi care 

ocupă aceste funcţii şi stabilirea unei politici 

  

 

20.01.2021 

 

 

 

Comisia CIM 

 

Identificarea şi inventarierea funcţiilor sensibile care 

reprezintă risc semnificativ pentru atingerea 

obiectivelor. 
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adecvate de rotaţie a personalului care 

ocupă astfel de funcţii 

Elaborarea si aprobarea Listei  funcţiilor sensibile 

identificate si a masurilor de diminuare a riscurilor 

asociate funcţiilor sensibile 

 

20.01.2021 

 

 

 

Comisia CIM 

 

5. Standardul delegarea: 
Stabilirea si comunicarea, in scris, a  

competenţelor şi responsabilităţilor pe care 

le deleagă managerul, precum şi limitele 

acestora 

Elaborarea si aprobarea unei proceduri de sistem 

privind efectuarea delegarii de competenta. 

 

Întocmirea/actualizarea, dupa caz, si comunicarea in 

scris, a  documentelor prin care se efectuează delegarea 

competenţelor şi responsabilităţilor.  

 

          30.01.2021 

 

Permanent 

 

Comisia CIM 

 

 

Compartimentul 

resurse umane 

6.. Standardul structura organizatorica: 

 Stabilirea structurii organizatorice, a 

competenţelor, a responsabilităţilor, a 

sarcinilor, precum  şi  obligaţia de a raporta 

pentru fiecare componenta structurală astfel 

încât să se asigure realizarea obiectivelor 

institutiei în condiţii de eficiență și 

eficacitate.  

Efectuarea de analize la nivelul structurilor funcţionale 

din cadrul institutiei, în scopul identificării eventualelor 

disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru 

individuale prin fişele posturilor şi în stabilirea 

atribuţiilor structurilor/compartimentelor 

Asigurarea functionarii circuitelor si fluxurilor 

informationale necesare supravegherii si realizarii 

activitatilor proprii structurii organizatorice. 

 

 

Anual sau de cate ori 

se impune 

 

 

 

Permanent 

 

Comisia CIM 

 

 

 

 

Comisia CIM 

II. PERFORMANTA SI 

MANAGEMENTUL RISCULUI 

   

7. Standardul obiective: 

Definirea obiectivelor principale ale 

instituţiei, în concordanţă cu scopurile  

acesteia şi a celor complementare, legate de 

fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu 

legile, normele, regulamentele şi politicile 

interne, precum şi asigurarea comunicarii 

acestora tuturor salariatilor si celor 

interesati 

Stabilirea obiectivelor principale/generale şi a celor 

specifice la nivelul institutiei, astfel încât să răspundă 

pachetului de cerinţe S.M.A.R.T. 

31.01.2021 

 

 

 

La  momentul 

elaborarii/actualiza 

rii fisei postului 

Comisia CIM 

 

 

 

Conducatorii/ 

responsabilii  

compartimentelor 

Stabilirea activitatilor si obiectivelor  individuale 

pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea 

obiectivelor specifice ale fiecarei structuri din 

organigrama 

8. Standardul planificarea: 

Elaborarea  planurilor prin care se pun în 

concordanţă activităţile necesare pentru 

atingerea obiectivelor cu resursele care pot 

Identificarea activităților și evaluarea  resurselor 

 (financiare, materiale si umane) maximale necesare 

pentru realizarea acestora. 

La termenele 

prevazute pentru 

elaborarea BVC 

 

 

Responsabilii 

compartimentelor 

sub coordonarea si 
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fi alocate, astfel încât riscurile de a nu 

realiza obiectivele să fie minime ( bugetul 

de venituri si cheltuieli, planul anual de 

achizitii, planul anual privind actiunile 

sportive, planul de pregatire profesionala, 

alte documente de planificare) 

Corelarea resurselor necesare cu cele existente  

(creditele bugetare aprobare, personalul încadrat) si  

stabilirea măsurilor pentru încadrarea în resursele 

existente.  

 

In termen de 10 de 

zile de la aprobarea 

BVC 

 

 

In termen de 15 zile 

de la aprobarea BVC 

indrumarea 

Serviciului financiar 

contabil 

 

Compartimentul 

financiar, resurse 

umane, sport si/sau 

administrativ, dupa 

caz 

Elaborarea şi aprobarea planurilor pentru atingerea 

obiectivelor stabilite ( planul anual de achizitii, planul 

anual privind actiunile sportive, planul de pregatire 

profesionala, alte documente de planificare) 

 

9. Standardul coordonarea: 

Asigurarea coordonării deciziilor adoptate şi 

a acţiunilor întreprinse de componentele 

structurale , în scopul  realizării 

convergenţei şi coerenţei acestora pentru 

atingerea obiectivelor stabilite 

Adoptarea măsurilor de coordonare a deciziilor şi 

activitatilor la nivelul structurilor din cadrul institutiei, 

in scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora. 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

Directorul institutiei 

 

 

 

 

Directorul institutiei 
Realizarea de consultări prealabile în vederea 

coordonării deciziilor, activităţilor/punctelor de vedere, 

atât în cadrul structurii si între structuri,  cât si cu alte 

institutii. 

 

10.Standardul   monitorizarea 

performantelor: 

Monitorizarea performanţelor fiecărei 

politici şi activitati pe baza unor indicatori 

cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu 

privire la economicitate, eficienţă şi 

eficacitate 

Stabilirea/actualizarea indicatorilor de 

rezultat/performanţă asociaţi obiectivelor specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Conducatorii/ 

Responsabilii 

compartimentelor 

 

Comisia CIM 

 

 

Comisia CIM 

 

 

Stabilirea unui  sistem de monitorizare şi raportare 

periodică a performanţelor, pe baza indicatorilor,  

evaluarea si  constatarea eventualelor abateri de la 

obiectivele stabilite. 

 

Efectuarea reevaluării relevanţei indicatorilor asociaţi 

obiectivelor specifice, atunci când situaţia o impune si 

stabilirea măsurilor corective necesare. 
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11. Standardul managementul riscurilor: 

 Analizarea sistematică a riscurilor asociate 

obiectivelor specifice legate de desfasurarea 

activitatilor,  elaborarea planurilor 

corespunzătoare pentru limitarea posibilelor 

consecinţe negative ale riscurilor 

identificate, precum şi desemnarea 

persoanelor cu atribuţii în punerea în 

aplicarea acestor planuri  

Desemnarea responsabililor de riscuri la nivelul 

fiecarui compartiment, prin decizie interna 

Elaborarea procedurii „ Managementul riscurilor in 

cadrul CS Botosani” 

Identificarea şi evaluarea principalelor riscuri proprii 

activitatilor din cadrul compartimentelor  asociate 

obiectivelor specifice ala acestora. 

 

20.01.2021 

20.01.2021 

 

20.01.2021 

 

 

Conform procedurii 

 

 

 

 

 

Trimestrial 

Directorul institutiei 

 

Comisia CIM 

 

Responsabilii de 

riscuri desemnaţi 

 

 

Comisia CIM 

 

 

Responsabilii de 

riscuri desemnati 

Stabilirea   măsurilor de gestionare a riscurilor 

identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul 

compartimentelor, centralizarea principalelor riscuri si 

elaborarea Registrului riscurilor la nivelul institutiei. 

 

 

Completarea/actualizarea registrului riscurilor  

12. Ipoteze reevaluari 

Fixarea obiectivelor ia in considerare 

ipoteze acceptate constient, prin  consens. 

Modificarea ipotezelor, ca urmare a 

transformarii mediului, impune reevaluarea 

obiectivelor 

Analiza evaluărilor periodice a modului de îndeplinire 

a obiectivelor şi a elementelor care au condus la 

definirea/stabilirea obiectivelor iniţiale 

Ajustarea/actualizarea corespunzătoare a obiectivelor 

 

 

Trimestrial 

 

 

De cate ori se impune 

 

Comisia CIM 

 

 

Comisia CIM 

III INFORMAREA SI COMUNICAREA    

13. Standardul informarea:  
Stabilirea tipurilor de informaţii, a 

conţinutului, calităţii, frecvenţei, surselor şi 

destinatarilor acestora în scopul asigurării 

unui flux al informaţiilor, atât în interior, cât 

şi din exterior, care să permită îndeplinirea 

corespunzătoare a sarcinilor de serviciu de 

către salariati 

Inventarierea documentelor şi a fluxurilor de date şi 

informaţii care intră şi ies din fiecare compartiment din 

institutie, a destinatarilor documentelor, a raportarilor 

catre nivelurile ierarhice superioare si catre alte institutii 

din afara clubului 

 

 

30.01.2021 

 

 

 

 

 

          20.01.2021 

 

            

          30.01.2021 

 

 

 

Comisia CIM 

 

 

 

 

 

Directorul institutiei 

 

 

Responsabil resurse 

umane 

 

Desemnarea persoanei responsabile si stabilirea 

modalitătilor de comunicare a informatiilor de interes 

public ale institutiei ( numirea purtătorului de cuvânt) 

 

Elaborarea procedurilor privind accesul la informatiile 

de interes public si solutionarea petitiilor. 
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Utilizarea şi dezvoltarea unor sisteme de colectare, 

stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi 

informaţiilor privind activitatea sportiva (actualizarea 

bazei de date a activitatii sportive). 

 

 

permanent 

 

 

Responsabil 

Compartimentul 

sport 

14. Standardul comunicarea: 

Dezvoltarea unui sistem eficient de 

comunicare internă şi externă care să 

asigure difuzarea către utilizatori a  unor 

informaţii complete si în termen  

Stabilirea măsurilor necesare pentru ca  fluxurile 

informaţionale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, 

precisă şi oportună a informaţiilor  

 

permanent 

 

 

 

 

20.01.2021 

Comisia CIM 

 

 

 

 

Comisia SCIM 

 

 

 

Stabilirea modalitătilor adecvate de comunicare prin 

care personalul salariat din cadrul compartimentelor să 

fie informat cu privire la proiectele de decizii sau 

iniţiative, adoptate la nivelul altor compartimente din 

institutie, care le-ar putea influenţa sarcinile şi 

responsabilităţile. 

 

15. Standardul corespondenta si 

arhivarea: 

Organizarea activității  de primire, 

expediere, înregistrare şi arhivare a  

corespondenţei astfel încât sistemul să fie 

accesibil managerului, salariaților şi terţilor 

 interesati cu abilitare in domeniu 

Elaborarea şi comunicarea  procedurii de sistem pentru 

primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea 

corespondenţei neclasificate; adaptarea operatiunilor de 

intrare/iesire, inregistrare si stocare în functie de tipul 

de purtător si mijlocul de realizare. 

 

 

30.01.2021 

 

 

 

 

 

Comisia CIM 

 

16. Standardul semnalarea 

neregularitatilor: 

 Crearea unui cadru formal pentru 

semnalarea, de către salariati, a 

neregularităţilor apărute, conform 

procedurii instituite, fără ca aceste 

semnalari să determine un tratament 

inechitabil sau discriminatoriu faţă de 

persoana care se conformează acestei  

proceduri. 

Elaborarea si comunicarea procedurii de sistem privind 

semnalarea neregularităţilor 

 

30.01.2021 

 

 

 

De cate ori este 

semnalata o 

neregularitate 

 

Comisia CIM 

 

 

Directorul institutiei, 

Comisia de 

disciplina 

Cercetarea neregularitătilor semnalate în scopul 

elucidării acestora şi aplicarea măsurilor care se impun, 

conform procedurii stabilite 

 

 

IV.ACTIVITATI DE CONTROL  
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17. Standardul proceduri: 

Elaborarea  de proceduri scrise privind 

desfăşurarea activităţilor din cadrul 

compartimentelor, precum şi comunicarea 

acestora tuturor salariatilor  implicaţi 

 

Elaborarea listei activitatilor procedurabile  

 

Elaborarea si comunicarea procedurilor formalizate 

pentru activitatile procedurabile identificate 

 

 

30.01.2021 

 

 

          30.01.2021 

 

 

Permanent 

 

Comisia CIM 

 

Persoanele 

desemnate de 

conducatorul 

institutiei , Comisia 

CIM 

 

Monitorizarea aplicarii procedurilor comunicate 

angajatilor 

18. Standardul separarea atributiilor: 

Asigurarea separării atribuţiilor şi 

responsabilităţilor în privinta elementelor 

operaţionale şi financiare ale fiecărei 

acţiuni, respectiv separarea funcţiilor de 

iniţiere,de verificare si aprobare , astfel 

incat nici o persoana sau un compartiment 

sa nu poata controla toate etapele 

importante ale unei operatiuni sau 

eveniment. 

Elaborarea procedurilor formalizate pentru activitătile 

compartimentelor  tinând cont de principiul  separării 

atribuţiilor si responsabilitătilor 

La 

elaborarea/actualizare

a procedurilor 

 

 

Permanent 

Persoanele 

desemnate sa 

elaboreze 

procedurile 

 

Comisia CIM 

 

 

Monitorizarea respectarii separarii atributiilor in 

conceperea si aplicarea procedurilor elaborate pentru 

activitatile proprii 

19. Standardul supravegherea: Asigurarea 

măsurilor adecvate de supraveghere a 

operaţiunilor, pe baza unor proceduri 

prestabilite, inclusiv prin control ex-post, 

pentru realizarea în mod eficace a 

obiectivelor asumate 

Introducerea operatiunilor  de supraveghere si/sau 

supervizare a activitatilor in cadrul procedurilor . 

 

Urmarirea includerii in proceduri a operatiunilor de 

supervizare a activitatilor care implica un grad ridicat 

de expunere la risc  

La 

elaborarea/actualizare

a procedurilor 

 

 

Permanent 

 

Persoanele 

desemnate sa 

elaboreze 

procedurile 

 

Comisia CIM 

20.Gestionarea abaterilor 

Asigurarea institutiei  ca se intocmesc 

documente adecvate, aprobate la un nivel 

corespunzator, inainte de efectuarea 

operatiunilor, pentru toate situatiile in care, 

datorita unor circumstante deosebite, apar 

abateri fata de politicile sau procedurile 

stabilite 

Analiza periodica a circumstantelor si a modului cum 

au fost gestionate actiunile, in vederea desprinderii 

unor concluzii de buna practica pentru viitor, ce 

urmeaza a fi formalizate 

Stabilirea unei proceduri interne de raportare a tuturor 

cazurilor de abateri de la procedurile stabilite şi a 

modalităţii de tratare a acestora (din punctul de vedere 

al documentelor necesar a fi elaborate şi a nivelului de 

luare a deciziilor) 

Semestrial 

 

 

 

 

30.01.2021 

Comisia CIM 

 

 

 

 

Comisia CIM 



 8 

21. Standardul continuarea activitatii: 

 Asigurarea continuităţii activităţilor, în 

toate împrejurările şi în toate planurile, cu 

deosebire în cel economico-financiar 

Efectuarea inventarului situatiilor care pot conduce la 

discontinuităti în derularea unor activitati . 

Stabilirea şi aplicarea măsurilor adecvate pentru 

asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei 

unor situaţii generatoare de disfuncţionalităţi în 

activitate 

 

30.01.2021 

 

Permanent 

Comisia CIM 

 

Conducatorii/ 

responsabilii 

compartimentelor 

22. Standardul accesul la resurse: 

Stabilirea persoanelor care au acces la 

resursele materiale, financiare şi 

informaţionale ale institutiei şi numirea 

responsabililor pentru protejarea şi folosirea 

corectă a acestor resurse 

Emiterea şi comunicarea deciziilor interne  de 

reglementare şi/sau a procedurilor necesare accesului 

salariaţilor din cadrul compartimentelor institutiei la 

resursele materiale, financiare şi informaţionale. 

Monitorizarea accesului la resursele materiale, 

financiare şi informaţionale ale institutiei, conform 

actelor administrative de reglementare în domeniu. 

 

20.01.2021 

 

 

Permanent 

Serviciul financiar 

contabil si resurse 

umane 

 

Coordonatorii/ 

Conducatorii 

compartimentelor 

V. AUDITAREA SI EVALUAREA    

23. Standardul verificarea si evaluarea 

controlului: 

 Instituirea unei funcţii de autoevaluare a 

controlului intern/managerial, la nivelul 

fiecarui compartiment, precum si la nivelul 

institutiei 

-Pregătirea si realizarea autoevaluării subsistemului de 

control intern/managerial la nivelul fiecarui 

compartiment ( conform Anexei nr. 4.1. la OMFP 

1649/2011) si la nivelul institutiei (Anexa nr. 4.2. la 

OMFP 1649/2011); 

 

 

Anual 

 

 

 

 

Anual 

Coordonatorii/ 

Conducatorii 

compartimentelor 

Comisia CIM 

 

 

 

Presedintele 

Comisiei CIM 

 

Utilizarea datelor, informaţiilor şi constatărilor 

autoevaluării subsistemului de control 

intern/managerial la nivelul compartimentelor, precum 

şi la nivelul institutiei, prin asumarea Raportului asupra 

sistemului de control intern/managerial la 31 

decembrie,  de către ordonatorul de credite  

24. Standardul audit intern:  Nu este aplicabil-institutia nu are compartiment de 

audit intern 

  

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la 

nivelul institutiei 

  Comisia CIM 

- Presedinte: Amos Andrei, director adj.                                           

- Membru: Morosanu Ana, economist    

- Membru: Constantinică Dan, administrator                                       

- Secretar: Șuhanea-Nohit Simona, referent de specialitate 


