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RAPORT 

 Asupra sistemului de control intern/managerial 

la data de 31.12.2014 

 

 În temeiul prevederilor art. 4 alin 3 din Ordonanţa guvernului nr. 119/1999privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, subsemnatul prof.ing. Neagu Ion, în calitate de Director al Liceului Tehnologic Ion I.C. 

Brătianu, declar că unitatea şcolară dispune de un sistem de control intern/managerial al cărui 

concepere şi aplicare permit parţial conducerii şi Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic 

Ion I.C. Brătianu 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 Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu, 

formulată în baza autoevaluării acestuia.  

 Sistemul de control intern/managerial cuprinde parţial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are are la bază evaluarea riscurilor. 

 Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea 

responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în 

documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul 

Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.  

 Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi 

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr, 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.  

 Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014 sistemul de 

control intern/managerial al Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu este parţial conform cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.  

 

Director, 

Prof.ing. Neagu Ion 
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