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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE  

AL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 

2021 

 

ETAPA 1 – Stabilirea obiectivelor generale ale direcţiei şi a celor specifice, aşa cum sunt 

prevăzute acestea în actele normative în vigoare: 

• Eficacitatea şi eficienţa funcţionării instituţiei şi utilizarea eficientă a resurselor, 

îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare a instituţiei; 

• Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe precum şi ţinerea unei contabilităţi adecvate 

pentru măsurarea şi optimizarea costurilor şi utilizarea eficientă a resurselor bugetare; 

• Conformitatea activităţilor şi acţiunilor cu legile, regulamentele şi a strategiei generale a 

organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi de tineret. 

 

ETAPA 2 – Stabilirea acţiunilor şi activităţilor pentru realizarea obiectivelor instituţiei,  în  

baza: 

• Hotărârii Guvernului nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi 

tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti; 

•  Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul  Secretarului General al Guvernului nr.600/2018  pentru aprobareaCodului  controlului 

intern/managerial 

• Legii educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;   

• Legii tinerilor nr. 350/2006 actualizata  

• altor acte normative care reglementează activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITATI / ACTIUNI SPECIFICE 

 

OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITATI / ACTIUNI SPECIFICE 
1.Implementarea, la nivel judeţean,a strategiei generale a 

organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi de tineret 

Elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei proprii şi a 

programelor anuale pe domenii de activitate;  

2.Organizarea activitaţii de îndrumare şi control a 

structurilor sportive din judeţ, a centrelor de agrement/baze 

turistice 

Organizează sistemul de evidenţă a structurilor sportive şi 

de tineret din raza administrativ-teritorială a judeţului; 

3.Promovarea activităţilor sportive şi de tineret Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi 

alte instituţii 

4.Organizarea inventarierii şi evidenţa patrimoniului sportiv 

din judeţ şi a instalaţiilor specifice 

Dezvoltă parteneriatul instituţional; 

5.Asigurarea, derularea, în plan judeţean, a Programului 

anual „Sportul pentru Toţi”,  

Colaboreaza în acest sens cu Federaţia Română Sportul 

pentru Toţi, Asociaţia judeţeană „Sportul pentru Toţi”, 

unităţile de învăţământ din judeţ şi organele administraţiei 

publice locale; 

6. Sprijinirea activităţii de prevenire şi combatere a 

dopajului în sport 

Organizează activitatea de secretariat a comisiei judeţene de 

combatere a violenţei în sport; 

7.Sprijinirea unei bune organizări şi desfăşurări pe teritoriul 

judeţului a competiţiilor şi acţiunilor oficiale de nivel 

naţional şi internaţional 

Organizeaza desfasurarea de către structuri sportive, cu 

sprijinul direcţiei a unor competiţii şi/sau acţiuni oficiale de 

nivel naţional şi internaţional; 

8.Elaborarea de propuneri privind proiectul bugetului Analiza legislatiei în vigoare în vederea întocmirii 
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instituţiei; corespunzătoare a bugetului;  

9.Organizarea, conducerea şi controlul activitaţii financiar-

contabile a instituţiei;.  

9.1.Procesul bugetar, execuţia bugetară, organizarea şi 

realizarea evidenţei contabile; Elaborarea situaţiilor 

financiare şi analiza pe baza acesteia, aplicarea şi 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 

 9.2.Controlul financiar preventiv 

10.Perfecţionarea personalului Perfectionarea pregătirii profesionale a angajatilor directiei 

prin participarea la diferite cursuri organizate atat de ANST, 

cât şi de centre regionale si institutii internationale   

 

ETAPA 3 – Descrierea modului de organizare şi funcţionare a sistemului de control 

managerial al institutiei. 

 

In elaborarea acestei etape se urmăreşte structura din cadrul Ordinul  Secretarului General al Guvernului 

nr.600/2018  pentru aprobareaCodului  controlului intern/managerial  cuprinzand standardele de 

management/control intern la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemului de control managerial. 

Prin sistemul de control managerial directia, 

► măsoară rezultatele si constată abaterile de la obiectivele stabilite, 

► analizează cauzele care le-au determinat, 

►dispune măsurile corective sau preventive care se impun . 

 

Mediul de control (standarde referitoare la: structura organizatorica, competenta, atributii, functii, 

sarcini, etica si integritatea). 

Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret este o structura în subordinea directorului executiv, având un 

număr de ____ posturi în organigramă, din care : un director executiv si un director executiv adjunct. 

 Personalul din cadrul directiei are competente diferentiate, stabilite prin fisa postului, efectuandu-se o 

alocare speciala a atribuţiilor. 

Activitatea personalului directiei este evaluata anual conform legislatiei de catre conducatorul 

directiei, precum si pe parcursul desfasurarii activitatilor, identificandu-se necesitatile de pregatire si 

formare profesionala.  

Salariaţii directiei, funcţionari publici şi personal contractual, cunosc si aplică principiile si 

regulile de conduita reflectate în actele normative privind functia publica si a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice cf.  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

Performanţa şi managementul riscurilor (standardele vizate, au fost: obiective, planificarea, 

coordonarea, monitorizarea performantelor, managementul riscului, ipoteze si reevaluari ) 

In cadrul etapei I  directia si-a definit obiectivele. 

Referitor la planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor: 

- pentru a se realiza obiectivele, se planifica si se desfăşoară activităţi adecvate, cu alocarea resurselor 

necesare; 

- coordonarea activitatilor se realizeaza în mod direct de catre directorul executiv; 

- stadiul indeplinirii obiectivelor este monitorizat de catre directorul executiv, prin raportarea 

rezultatelor efective obtinute in urma desfasurarii activitatilor la rezultatele asteptate. 

Managementul riscurilor: 

Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituie riscuri care trebuie identificate. 

La nivelul directiei au fost luate masuri de limitare a potentialelor riscuri de nerealizare a unor 

lucrari, întocmai şi în termen, la parametrii doriţi. 

 

Informarea si comunicarea (standardele avute în vedere, au fost: informarea, comunicarea, 

corespondenta si semnalarea neregulilor) 

La nivelul directiei exista o buna informare si comunicare , atat cu celelalte directii din cadrul 

autorităţii cât si cu structurile sportive de dprept public şi privat, precum şi cu structurile de tineret. 
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Aceste informări se refera la: executia bugetară; monitorizare, raportarea analizelor rezultatelor 

activitatii economico-financiari, indicatorii prevăzuţi în fişa programelor sportive, raportul privind 

Programul Naţional “Mişcare pentru Sănătate”. 

Inregistrarea si arhivarea corespondentei semnate de conducerea directiei (director executiv, responsabil 

compartiment financiar-contabilitate) se realizează cronologic, în registrul de corespondenţă. 

 

Activitati de control ( standardele vizate au fost : separarea atributiilor, supravegherea, gestionarea 

abaterilor, continuitatea activităţii, strategii de control, accesul la resurse) 

Procedurile de lucru privind realizarea obiectivelor directiei noastre au fost elaborate, urmand a se 

actualiza periodic. 

Directia  a avut posibilitatea separării atribuţiilor şi responsabilităţilor, fiecare persoană angajata 

avand atribuţii bine definite (conform fisei posturilor). 

In ceea ce priveşte supravegherea (controlul) operaţiunilor, în cadrul directiei exista 2 forme de 

control: controlul ierarhic, exercitat de către directorul executiv şi controlul financiar preventiv, exercitat 

de către o persoana din compartimentul financiar contabilitate (cu posibilitatea delegarii acestor atributii 

catre o alta persoana cu drept de exercitare a controlului financiar preventiv). 

 

Abaterile se pot constata prin compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele aşteptate, cauzele 

principale fiind reprezentate de necomunicarea în timp util a informatiilor necesare de către structurile de 

specialitate; 

Gestionarea abaterilor se face prin : 

- aducerea la cunostinta tuturor factorilor implicati, periodic, a procedurilor în vigoare; 

- analizarea efectelor rezultate ca urmare a abaterilor. 

 

Auditarea si evaluarea 

Directia noastra va pune la dispozitia directiilor abilitate din minister toate documentele solicitate în 

vederea evaluarii sistemului de management si control. 

 

ETAPA 4 - Autoevaluarea bazată pe analiza sistemului de control managerial al instituţiei  

(inclusiv în ceea ce priveşte procedurile) şi identificarea elementelor de disfuncţionalitate şi a riscurilor ce 

pot afecta realizarea obiectivelor stabilite. 

Aspectele urmărite în dezvoltarea acestei etape, pe fiecare obiectiv: identificarea 

disfunctionalităţilor; modalităţile de gestionare a disfuncţionalităţilor; identificarea riscurilor şi a 

frecvenţei acestora; ierarhizarea riscurilor în funcţie de importana consecinţelor si modalităţile de 

gestionare a riscurilor. 

Actiunile specifice realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor trebuie să se desfaşoare conform 

procedurilor. 

 

ETAPA 5 - Stabilirea orientărilor/modalităţilor de dezvoltare a sistemului de control 

managerial al instituţiei prin raportarea la standardele de management/control intern la entităţile 

publice, aprobate prin Ordinul  Secretarului General al Guvernului nr.600/2018  pentru aprobarea 

Codului  controlului intern managerial  

 

O modalitate de dezvoltare a sistemului de control managerial al directiei o constituie 

dezvoltarea în permanenţă a competentelor personalului directiei, prin specializarea acestuia în vederea 

realizarii unei elaborari corecte, complete si conforme cu legislatia în vigoare, a lucrărilor de 

fundamentare a veniturilor şi în instrumentele necesare realizării analizelor la nivel macroeconomic 

(insusirea cunostintelor necesare). 

Din punct de vedere al planificării activităţilor, pentru realizarea obiectivelor directiei noastre, se 

planifica şi se desfăşoară activităţi adecvate, cu alocarea resurselor necesare sub directa coordonare a 

conducerii directiei (director executiv). şi monitorizarea riscurilor, a posibilului impact al acestora, 

precum si identificarea măsurilor de contracarare necesare. 
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La nivelul direcţiei au fost luate măsuri de limitare a riscurilor, printr-o strânsă colaborare cu 

structurile (din autoritate si din afara acesteia) implicate în furnizarea şi întretinerea bazei de date  si 

limitarea potentialelor riscuri de nerealizare a unor lucrari la parametrii doriti. 

Referitor la separarea atribuţiilor şi la controlul operaţiunilor există posibilitatea separarii în 

cadrul direciei a atribuţiilor şi responsabilităţilor prin delegarea în scris a sarcinilor concrete pentru 

fiecare persoana de catre coducerea directiei (conform fisei postului). 

Referitor la gestionarea abaterilor, aceasta se poate realiza printr-o mai mare implicare a 

managementului si prin aducerea la cunostinta tuturor factorilor implicati a procedurilor in vigoare si 

implicit analizarea efectelor rezultate ca urmare a abaterilor. 

 

ETAPA 6 - Inventarierea documentelor şi a fluxurilor de informaţii, destinaţia 

documentelor, comunicarea între direcţiile generale/direcţiile din minister, comunicarea cu nivelele 

ierarhic superioare de management şi cu alte entităţi publice. 

 

La nivelul directiei  este stabilită o frecvenţă a primirii documentelor şi a lucrărilor. 

Intre Directia Judeteană pentru Sport şi Tineret şi Ministerul Tineretului si Sportului , a existat o bună 

colaborare, privind observatii, propuneri, avizari, referitor la diverse proiecte de acte normative/ 

amendamente, în sensul primirii solicitărilor si respectiv transmiterii răspunsurilor în termen. 

Referitor la informatiile care intră în cadrul direcţiei noaste, există o colaborare bună cu structurile 

(din autoritate şi din afara acesteia) implicate în furnizarea bazei de date necesară desfăşurării activităţilor 

în cadrul direcţiei.  

Inregistrarea şi arhivarea corespondenţei semnate de conducerea direcţiei se realizează cronologic, 

în registrul de corespondenţă. 

 
ETAPA 7 – Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfăşurării acţiunilor şi activităţilor  

 
Obiective       Activitati Rezultate  

 aşteptate                                                                              

 

Indicatori 

de rezultat 

şi/sau de 

performanţă 

Resurse Responsabili Termen 

limită 

 

1.Implementarea, 

la nivel judeţean,a 

strategiei generale 

a organizării şi 

dezvoltării 

activităţii sportive 

şi de tineret 

Elaborarea şi punerea în 

aplicare a strategiei proprii 

şi a programelor anuale pe 

domenii de activitate;  

Urmărirea 

realizării 

programelor 

anuale pe 

domeniile de 

activitate: 

sport şi 

tineret 

Nr. programe 

anuale pe 

domenii de 

activitate din 

cadrul 

strategiei 

judeţene; 

nr.acţiuni/act

ivităţi în 

parteneriat 

cu structuri  

sportive de 

drept public 

şi privat 

precum şi de 

tineret  

 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 

2.Organizarea 

activitaţii de 

îndrumare şi 

control a 

structurilor 

sportive din judeţ, 

a centrelor de 

agrement/baze 

turistice 

Organizează sistemul de 

evidenţă a structurilor 

sportive şi de tineret din 

raza administrativ-

teritorială a judeţului; 

 

 

Numărul de 

structuri 

sportive de 

drept privat 

şi secţiile 

afiliate ale 

acestora care 

au activitate 

competiţiona

lă 

Nr. 

acţiuni/activi

tăţi în 

colaborare cu 

autorităţile 

administraţie

i publice 

locale; nr. 

participanţi;  

valoarea 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 
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sumelor cu 

care vor  

contribui 

autorităţile 

administraţie

i publice 

locale; 

3.Promovarea 

activităţilor 

sportive şi de 

tineret 

Colaborează cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale şi alte instituţii 

Utilizarea 

eficientă a 

subvenţiilor 

locale pentru 

activitatea 

sportivă de 

performanţă 

din judeţ 

Incheierea de 

protocoale/co

nvenţii de 

parteneriat 

cu consilii 

locale, 

instituţii 

publice, regii 

autonome, 

companii 

naţionale, de 

pe raza 

administrativ

-teritorială, 

care au drept 

scop 

organizarea 

unor 

activităţi / 

acţiuni 

sportive 

comune. 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 

4.Organizarea 

inventarierii şi 

evidenţa 

patrimoniului din 

judeţ 

Dezvoltă parteneriatul 

instituţional 

Atragerea de 

investiţii şi 

fonduri, în 

vederea 

modernizării 

dezvoltării şi 

administrării 

eficiente a 

bazei 

materiale, de 

care dispune 

judeţul; 

Incheierea de 

protocoale/co

nvenţii de 

parteneriat 

care au drept 

scop 

administrarea 

eficientă a 

bazei 

materiale 

sportive/cent

re de 

agreement, 

baze turistice 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 

5.Asigurarea, 

derularea, în plan 

judeţean, a 

Programului 

anual „Sportul 

pentru Toţi”,  

Colaboreaza în acest sens 

cu Federaţia Română 

Sportul pentru Toţi, 

Asociaţia judeţeană 

„Sportul pentru Toţi”, 

unităţile de învăţământ din 

judeţ şi organele 

administraţiei publice 

locale 

Actiuni 

derulate în 

vederea 

atragerii de 

participanţi 

de toate 

categoriile 

de vărstă.  

Nr. 

acţiuni/activi

tăţi din 

calendarul 

judeţean; 

total costuri; 

nr. acţiuni 

/activităţi 

propuse spre 

a fi derulate 

în colaborare 

cu Federaţia 

Română 

Sportul 

pentru Toţi; 

total costuri; 

nr. contracte 

de 

voluntariat 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 
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încheiate; 

6. Sprijinirea 

activităţii de 

prevenire şi 

combatere a 

dopajului în sport 

Organizează activitatea de 

secretariat a comisiei 

judeţene de combatere a 

violenţei în sport 

Combaterea 

violenţei şi 

prevenirea 

dopajului în 

sport 

Nr.activităţi 

lucrative ale 

comisiei 

judeţene de 

combatere a 

violenţei în 

sport; nr. 

activităţi de 

prevenire şi 

combatere a 

violenţei şi  a 

dopajului în 

sport 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 

7.Sprijinirea unei 

bune organizări şi 

desfăşurări pe 

teritoriul judeţului 

a competiţiilor şi 

acţiunilor oficiale 

de nivel naţional 

şi internaţional 

Organizează desfasurarea 

de către structuri sportive, 

cu sprijinul direcţiei a 

unor competiţii şi/sau 

acţiuni oficiale de nivel 

naţional şi internaţional  

Competiţii 

de nivel 

naţional şi 

internaţional 

organizate 

Nr. 

competiţii 

şi/sau acţiuni 

oficiale de 

nivel 

naţional ce se 

vor organiza 

şi desfăşura 

de către 

structuri 

sportive, cu 

sprijinul 

direcţiei; Nr. 

competiţii 

şi/sau acţiuni 

oficiale de 

nivel 

internaţional  

ce se vor 

organiza şi 

desfăşura de 

către 

structuri 

sportive, cu 

sprijinul 

direcţiei; 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Directorul 

executiv  şi 

salariaţii din 

cadrul directiei 

în conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

 

Permanent. 

8.Elaborarea de 

propuneri privind 

proiectul 

bugetului 

instituţiei; 

Analiza legislatiei în 

vigoare în vederea 

întocmirii corespunzătoare 

a bugetului;  

Elaborarea 

fundamentar

ii 

veniturilor 

şi a 

cheltuielilor 

Valoarea 

veniturilor şi 

a 

cheltuielilor 

prognozate. 

Procentul de 

realizare a 

veniturilor 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Compartim. 

financiar, 

conform 

sarcinilor din 

fisa postului 

 

Termenele 

prevazute 

de 

Legea 

nr.500/200

2 

pentru 

legea 

bugetară 

anuală; ori 

de câte ori 

este nevoie 

pentru 

legile 

de 

rectificare. 

9.Organizarea, 

conducerea şi 

controlul 

activitaţii 

financiar-

contabile a 

Procesul bugetar, execuţia 

bugetară; organizarea şi 

realizarea evidenţei 

contabile; elaborarea 

situaţiilor financiare şi 

analiza pe baza acesteia; 

Diversificare

a şi creşterea 

calităţii 

informaţiilor 

financiar – 

contabile 

Asigurarea 

unor 

informaţii 

complete, a 

realizării 

unei execuţii 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

Salariaţi ai 

compartim. 

financiar – 

contabilitate 

conform 

sarcinilor din 

Permanent 
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instituţiei;.  aplicarea şi respectarea 

dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

care să 

răspundă 

nevoilor de 

analiză; 

încasarea 

veniturilor 

bugetare şi 

de efectuare 

a plăţii 

cheltuielilor 

aprobate prin 

buget 

bugetare 

eficiente, 

corelate cu 

îndeplinirea 

obiectivelor 

instituţiei; 

Asigurarea 

controlul 

transmiterii 

la termen şi 

calitativ, a 

tuturor 

documentelo

r/raportărilor 

către 

autoritate şi 

alte instituţii. 

 

supliment

are 

fisa postului 

 Controlul financiar 

preventiv 

Legalitatea, 

regularitatea 

şi încadrarea 

în limitele şi 

destinaţia 

creditelor 

bugetare 

Asigurarea 

administrării 

fondurilor în 

mod 

economic, 

eficient şi 

eficace 

Nu este 

necesara 

alocarea 

de 

resurse 

materiale 

supliment

are 

Compartim. 

financiar  

Permanent 

10. Perfecţionarea 

personalului 

Perfectionarea pregătirii 

profesionale a angajatilor 

directiei prin participarea 

la diferite cursuri 

organizate atat de ANST, 

cât şi de centre regionale 

si institutii internationale   

Cursuri de 

pregatire 

profesionala, 

seminarii si 

conferinte la 

care 

participa 

membrii 

directiei. 

Numarul de 

cursuri, 

seminarii 

si conferinte 

frecventate. 

Numarul de 

membrii ai 

directiei 

participanti 

la 

cursurile de 

pregatire. 

Se va 

participa 

cu 

precadere 

la cursuri, 

seminarii 

si 

conferinte 

gratuite. 

Directorul 

Executive va 

desemna 

participantii din 

cadrul directiei 

in conformitate 

cu sarcinile din 

fisa postului, 

fiecare dintre 

angajati fiind 

responsabil cu 

propria-i 

dezvoltare 

profesionala 

Permanent. 

 

ETAPA 8 - Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice  

 
Obiective Activitati Rezultate 

aşteptate 

TRIM. I TRIM. II TRIM. III 

 

TRIM.IV 

1.Implementarea, 

la nivel 

judeţean,a 

strategiei 

generale a 

organizării şi 

dezvoltării 

activităţii 

sportive şi de 

tineret 

Elaborarea şi 

punerea în 

aplicare a 

strategiei 

proprii şi a 

programelor 

anuale pe 

domenii de 

activitate;  

Urmărirea 

realizării 

programelor 

anuale pe 

domeniile de 

activitate: sport 

şi tineret 

    

2.Organizarea 

activitaţii de 

îndrumare şi 

control a 

structurilor 

sportive din 

Organizează 

sistemul de 

evidenţă a 

structurilor 

sportive şi de 

tineret din raza 

Numărul de 

structuri 

sportive de 

drept privat şi 

secţiile afiliate 

ale acestora 
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judeţ, a centrelor 

de agrement/baze 

turistice 

administrativ-

teritorială a 

judeţului; 

 

 

care au 

activitate 

competiţională 

3.Promovarea 

activităţilor 

sportive şi de 

tineret 

Colaborează cu 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale şi 

alte instituţii 

Utilizarea 

eficientă a 

subvenţiilor 

locale pentru 

activitatea 

sportivă de 

performanţă 

din judeţ 

    

4.Organizarea 

inventarierii şi 

evidenţa 

patrimoniului din 

judeţ 

Dezvoltă 

parteneriatul 

instituţional 

Atragerea de 

investiţii şi 

fonduri, în 

vederea 

modernizării 

dezvoltării şi 

administrării 

eficiente a 

bazei materiale, 

de care dispune 

judeţul; 

    

5.Asigurarea, 

derularea, în plan 

judeţean, a 

Programului 

anual „Sportul 

pentru Toţi”,  

Colaboreaza în 

acest sens cu 

Federaţia 

Română 

Sportul pentru 

Toţi, Asociaţia 

judeţeană 

„Sportul pentru 

Toţi”, unităţile 

de învăţământ 

din judeţ şi 

organele 

administraţiei 

publice locale 

Actiuni 

derulate în 

vederea 

atragerii de 

participanţi de 

toate 

categoriile de 

vărstă.  

    

6. Sprijinirea 

activităţii de 

prevenire şi 

combatere a 

dopajului în 

sport 

Organizează 

activitatea de 

secretariat a 

comisiei 

judeţene de 

combatere a 

violenţei în 

sport 

Combaterea 

violenţei şi 

prevenirea 

dopajului în 

sport 

    

7.Sprijinirea unei 

bune organizări 

şi desfăşurări pe 

teritoriul 

judeţului a 

competiţiilor şi 

acţiunilor 

oficiale de nivel 

naţional şi 

internaţional 

Organizează 

desfasurarea de 

către structuri 

sportive, cu 

sprijinul 

direcţiei a unor 

competiţii 

şi/sau acţiuni 

oficiale de nivel 

naţional şi 

internaţional  

Competiţii de 

nivel naţional 

şi internaţional 

organizate 

    

8.Elaborarea de 

propuneri 

privind proiectul 

bugetului 

instituţiei. 

Analiza 

legislatiei în 

vigoare în 

vederea 

întocmirii 

Elaborarea 

fundamentarii 

veniturilor 

şi a 

cheltuielilor 
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corespunzătoare 

a bugetului;  

9.Organizarea, 

conducerea şi 

controlul 

activitaţii 

financiar-

contabile a 

instituţiei. 

9.1.Procesul 

bugetar, 

execuţia 

bugetară; 

organizarea şi 

realizarea 

evidenţei 

contabile; 

elaborarea 

situaţiilor 

financiare şi 

analiza pe baza 

acesteia; 

aplicarea şi 

respectarea 

dispoziţiilor 

legale în 

vigoare. 

Diversificarea 

şi creşterea 

calităţii 

informaţiilor 

financiar – 

contabile care 

să răspundă 

nevoilor de 

analiză 

    

 9.2.Controlul 

financiar 

preventiv 

Legalitatea, 

regularitatea şi 

încadrarea în 

limitele şi 

destinaţia 

creditelor 

bugetare 

    

10.Perfecţionarea 

personalului 

Perfectionarea 

pregătirii 

profesionale a 

angajatilor 

directiei prin 

participarea la 

diferite cursuri 

organizate atat 

de ANST, cât şi 

de centre 

regionale si 

institutii 

internationale   

Cursuri de 

pregatire 

profesionala, 

seminarii si 

conferinte la 

care 

participa 

membrii 

directiei. 

    

 

 

     ETAPA 9 – Autoevaluarea realizării obiectivelor generale şi a celor specifice şi îmbunătăţirea 

sistemului de control managerial pe baza autoevaluării şi a standardelor de management/control intern 

la entităţile publice aprobate prin Ordinul  Secretarului General al Guvernului nr.600/2018  pentru 

aprobarea Codului  controlului intern managerial . 
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