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ORDIN

Nr. /^-J^din // C. 2022

Cu privire ia instituirea grupului de lucru
pentru implementarea sistemului
de control intern managerial

în temeiul art.15, alin. (1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar 

public intern cu modificările și completările ulterioare și în scopul implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial conform Standardelor naționale de 

control intern în sectorul public aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.189 din 

05.11.2015

ORDON:

1. Se instituie grupul de lucru responsabil de organizarea și implementarea sistemului de 

control intern managerial (GL SCIM) în cadrul Școlii Profesionale nr.2, mun. Chișinău 

compusă din titularii funcțiilor după cum urmează:

Coordonatorul grupului-. Director/directoare adjunctă educație și instruire;

Secretarul grupului: Metodist

Membrii grupului de lucru-,

-C Contabil/contabilă;

C Șef/șefa de secție pentru asigurarea calității;

S Șef/șefa de secție practică;

S Sef/sefa de secție didactică;

•C Reprezentant al Comitetului sindical.

2. Obiectivul grupului de lucru constă în asigurarea organizării și implementării sistemului 

de control intern managerial în cadrul Școlii Profesionale nr.2, mun. Chișinău.

3. Pentru atingerea obiectivului, grupul de lucru va elabora un Plan de acțiuni cu stabilirea 

termenelor, responsabililor și obiectivelor, în termen de până la 20.10.2022
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4. Angajații subdiviziunilor structurale ale instituției vor coopera activ și asigura cu 

informații relevante grupul de lucru responsabil de organizarea și implementarea 

sistemului de control intern managerial pentru atingerea obiectivului stabilit.

5. Coordonatorul grupului de lucru va completa si prezenta în modul si termenii stabiliți 

de Ministerul Educației și Cercetării Raportul anual privind implementarea CIM.

6. Documentarea și arhivarea activității grupului de lucru conform cerințelor va fi efectuată 

de către secretarul grupului de lucru.

7. Controlul asupra executării prevederilor prezentului Ordin mi-l asum.

8. Prezentul ordin va fi adus la cunoștință titularilor funcțiilor vizate și șefilor

subdiviziunilor structurale ale instituției, contra semnătură.
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