
Guvernul României 

Secretariatul General al Guvernului 

ORDIN Nr. 200 

din 26 februarie 2016 

 

privindă modificareaă şiă completareaă Ordinuluiă secretaruluiă generală ală Guvernuluiă nr.ă 400/2015ă pentruă
aprobareaăCoduluiăcontroluluiăintern/managerialăalăentit ilorăpublice 

 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 275 din 12 aprilie 2016 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 2 lit.ăd),ăart.ă3,ăart.ă4ăşiăart.ă5ăalin.ă (21)ădinăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivind 
controlulă intern/managerială şiă controlulă financiară preventiv,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

- prevederile art. 11 alin.ă (5)ă dinăOrdonan aădeă urgen ă aăGuvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor 
m suriădeăreorganizareălaănivelulăadministra ieiăpubliceăcentraleăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăunoră
acteănormative,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăaprobat ăprinăLegeaănr.ă174/2015, 

în temeiul art. 5 alin.ă (4)ă dină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 405/2007ă privindă func ionareaă Secretariatuluiă
GeneralăalăGuvernului,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 

 

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin. 

 

Art. I - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerialăalăentit ilorăpublice,ăpublicatăînăMonitorulăOficial al României, Partea I, nr. 444 din 22 
iunieă2015,ăseămodific ăşiăseăcompleteaz ădup ăcumăurmeaz : 

1.ăTitlulăordinuluiăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

 

"ORDIN 

pentruăaprobareaăCoduluiăcontroluluiăinternămanagerialăalăentit ilorăpublice" 



 

2. Articolulă2ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

"Art. 2 - Conduc torulă fiec reiă entit iă publiceădispune,ă inândăcontădeăparticularit ileă cadruluiă legală deă
organizareă şiă deă func ionare,ă precumăşiă deă standardeleădeă controlă internămanagerial,ăm surileădeă control 
necesareă pentruă implementareaă şiă dezvoltareaă sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă inclusivă pentruă
actualizareaă registreloră deă riscuriă şiă aă proceduriloră formalizateă peă proceseă sauă activit i,ă careă potă fiă
proceduriădeăsistemăşiăproceduriăopera ionale." 

3.ăArticolulă3ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

"Art. 3 - (1)ăÎnăvedereaămonitoriz rii,ăcoordon riiăşiăîndrum riiămetodologiceăaăimplement riiăşiădezvolt riiă
sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă conduc torulă entit iiă publiceă constituie, prin act de decizie 
intern ,ăoăstructur ăcuăatribu iiăînăacestăsens,ădenumit  Comisia de monitorizare. 

(2)ăComisiaădeămonitorizareăcuprindeăconduc toriiădeăcompartimenteădinăstructuraăorganizatoric ,ăcareăseă
actualizeaz ăoriădeăcâteăoriăesteăcazulăşiăesteăcoordonat ădeăc treăpreşedinte,ăpersoan ăcareăde ineăfunc ieădeă
conducere.ăSecretarulăcomisieiăşiăînlocuitorulăacestuiaăsuntădesemna iădeăc treăpreşedinte. 

(3)ăModulădeăorganizareăşiădeălucruăalăComisieiădeămonitorizareăseăafl ăînăresponsabilitateaăpreşedintelui 
acesteiaă şiă seă stabileşteă înă func ieă deă volumulă şiă deă complexitateaă proceseloră şiă activit ilor,ă peă bazaă
Regulamentuluiădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăcomisiei. 

(4)ăPreşedinteleăComisieiădeămonitorizareăemiteăordineaădeăziăaăşedin elor,ăasigur ăconducereaăşedin elorăşiă
elaboreaz ăminuteleăşedin elorăşiăhot rârileăcomisiei. 

(5)ăComisiaădeămonitorizareăcoordoneaz ăprocesulădeăactualizareăaăobiectivelorăşiăaăactivit ilorălaăcareăseă
ataşeaz ăindicatoriădeăperforman ăsauădeărezultatăpentruăevaluareaăacestora. 

(6)ăComisiaă deămonitorizareă analizeaz ă şiă prioritizeaz ă riscurileă semnificative,ă careă potă afectaă atingereaă
obiectivelorăgeneraleă aleă func ion riiă entit iiă publice,ă prină stabilireaă limitelorădeă toleran ă laă risc,ă anual,ă
aprobateădeăc treăconducereaăentit ii,ăcareăsuntăobligatoriiăşiăseătransmitătuturorăcompartimentelorăpentruă
aplicare. 

(7)ă Comisiaă deămonitorizareă analizeaz ă şiă avizeaz ă procedurileă formalizateă şiă leă transmită spreă aprobareă
conduc toruluiăentit iiăpublice. 

(8) Comisia de monitorizareă analizeaz ,ă înă vedereaă aprob rii,ă informareaă privindă monitorizareaă
performan eloră laănivelulă entit ii,ă elaborat ădeă secretarulăComisieiă deămonitorizare,ă peăbazaă raport riloră
anualeăprivindămonitorizareaăperforman elorăanuale,ădeălaănivelulăcompartimentelor. 

(9)ăComisiaădeămonitorizareăanalizeaz ,ă înăvedereaăaprob rii,ă informareaăprivindădesf şurareaăprocesuluiă
deăgestionareăaăriscurilor,ăelaborat ădeăEchipaădeăgestionareăaăriscurilor,ăpeăbazaăraport rilorăanuale,ădeălaă
nivelul compartimentelor." 

4. Articolulă4ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

"Art. 4 - (1)ă Înă vedereaă desf şur riiă activit ii,ă Comisiaă deă monitorizareă elaboreaz ă Programulă deă
dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare. 



(2) Obiectivele, activit ile,ă ac iunile,ă responsabilit ile,ă termenele,ă precumă şiă alteă componenteă aleă
m suriloră deă controlă luateă deă c treă conducereaă entit iiă seă cuprindă înă Programulă deă dezvoltare,ă careă seă
actualizeaz ,ăanual,ălaănivelulăfiec reiăentit iăpublice. 

(3) În Programulădeădezvoltareăseăeviden iaz ,ăînămodădistinct,ăac iunileădeăperfec ionareăprofesional ,ăatâtă
pentruăpersoaneleăcuăfunc iiădeăconducere,ăcâtăşiăpentruăceleăcuăfunc iiădeăexecu ieăprinăcursuriăorganizateă
deăc treăAgen iaăNa ional ăaăFunc ionarilorăPublici sau de alte organisme de interes public abilitate." 

5.ăArticolulă5ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

"Art. 5 - (1)ă Pentruă oă bun ă administrareă aă riscuriloră deă laă toateă nivelurileă managerialeă conduc toriiă
compartimenteloră desemneaz ă ună responsabilă cuă riscurile,ă careă îiă asist ă înă procesulă deă administrareă aă
riscurilor. 

(2)ăResponsabiliiăcuăriscurileădeălaănivelulăcompartimentelorăparticip ălaăcursuriădeăpreg tireăînădomeniulă
managementuluiă riscuriloră şiă consiliaz ă personalulă dină cadrulă acestora,ă pentru elaborarea registrelor de 
riscuri pe compartimente, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 A - Registrul de riscuri. 

(3)ăÎnăvedereaăgestion riiăriscurilorălaănivelulăentit iiăpublice,ăconduc torulăacesteiaăconstituie,ăprinăactădeă
decizie intern ,ăoăstructur ăcuăatribu iiă înăacestăsens,ădenumit  Echipa de gestionare a riscurilor. Pe baza 
decizieiămanagementuluiăgeneralăseăpotăconstituiăechipeădeăgestionareăaă riscurilorăşiă laănivelulădirec iiloră
generale/direc iilor,ăcareăraporteaz ăEchipeiăde gestionareăaăriscurilorădeălaănivelulăentit iiăpublice. 

(4)ăEchipaădeăgestionareăaăriscurilorăcuprindeăconduc toriiădeăcompartimenteăsauăînlocuitoriiăacestora,ădină
structuraăorganizatoric ,ă seă actualizeaz ăoriă deă câteăoriă esteă cazulă şiă esteăcoordonat ăde c treăpreşedinte,ă
persoan ă careă de ineă func ieă deă conducereă şiă esteă diferit ă deă persoanaă careă coordoneaz ă Comisiaă deă
monitorizare.ăSecretarulăechipeiădeăgestionareăaăriscurilorăşiă înlocuitorulăacestuiaăsuntădesemna iădeăc treă
preşedinteădintreăresponsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor. 

(5)ă Preşedinteleă Echipeiă deă gestionareă aă riscuriloră emiteă ordineaă deă ziă aă şedin eloră echipei,ă asigur ă
conducereaă şedin eloră şiă elaborareaă proceselor-verbaleă aleă şedin elor,ă careă cuprindă dezbaterileă privindă
riscurileăşiăm surileădeăcontrolăstabilite,ătransmiseălaăcompartimenteăpentruăimplementareaăacestora. 

(6)ăSecretarulăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilorăelaboreaz ăRegistrulăriscurilorădeălaănivelulăentit ii,ăprină
centralizarea registrelor de riscuri de la nivelulăcompartimentelor,ăşiăîlăactualizeaz ăanual. 

(7)ă Modulă deă organizareă şiă deă lucruă ală Echipeiă deă gestionareă aă riscuriloră seă afl ă înă responsabilitateaă
preşedinteluiăacesteiaăşiăseăstabileşteăînăfunc ieădeăorganizareaăentit iiăpublice,ăpeăbazaăRegulamentului de 
organizareă şiă deă func ionareă ală echipei,ă dară şiă deă volumulă şiă complexitateaă riscuriloră dină cadrulă entit iiă
publice. 

(8)ăSecretarulăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilorăelaboreaz ,ăpeăbazaărapoartelorăanualeăprivindădesf şurareaă
procesului de gestionareă aă riscuriloră deă laă nivelulă compartimentelor,ă dară şiă peă bazaă planuluiă deă
implementareă aă m suriloră deă controlă întocmită deă secretarulă echipei,ă oă informareă careă seă discut ă şiă seă
analizeaz ăpentruăaăfiătransmis ăspreăaprobareăComisieiădeămonitorizare." 

6. Articolulă6ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 



"Art. 6 - (1)ăConducereaăentit iiăasigur ăelaborareaăprocedurilorăformalizate,ărespectivăaăprocedurilorădeă
sistemăşiăaăprocedurilorăopera ionale,ăpentruădetaliereaăproceselorăşiăactivit ilorăderulateăînăcadrulăentit iiă
şiăaducereaălaăcunoştin ăpersonaluluiăacesteia. 

(2)ă Înăvedereaă îndepliniriiă înăcondi iiădeăregularitate,ăeficacitate,ăeconomicitateăşiăeficien ăaăobiectiveloră
entit ilorăpubliceăseăelaboreaz ăproceduriăformalizate,ăînăcoordonareaăComisiei de monitorizare. 

(3)ăProcedurileăformalizateăseăelaboreaz ăpeăproceseăsauăactivit iăşiădescriuătotalitateaăpaşilorădeăurmatăînă
succesiuneă logic ,ămodalit ileă deă lucruă şiă regulileă deă aplicată pentruă realizareaă activit iloră şiă ac iunilor,ă
respectiv activit ileădeăcontrolăimplementate,ăresponsabilit ileăşiăatribu iileăpersonaluluiădeăconducereăşiă
deăexecu ieădinăcadrulăentit iiăpublice. 

(4)ăProcedurileăformalizateăseăelaboreaz ăînăconformitateăcuămodelulăprezentatăînăanexaănr.ă2ăBă- Procedura 
formalizat ." 

7.ăArticolulă7ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

"Art. 7 - (1)ă Secretariatulă Generală ală Guvernului,ă prină Direc iaă deă controlă internă managerială şiă rela iiă
interinstitu ionaleă (DCIMRI),ă elaboreaz ă şiă implementeaz ă politicaă înă domeniulă sistemului de control 
internămanagerial,ă coordoneaz ă şiă supravegheaz ă prină activit iă deă verificareă şiă îndrumareămetodologic ă
implementareaăşiădezvoltareaăsistemelorădeăcontrolăinternămanagerialădinăcadrulăentit ilorăpublice. 

(2)ă Pentruă îndeplinireaă atribu iilor prev zuteă laă alin.ă (1),ă DCIMRIă deruleaz ă misiuniă deă verificareă şiă
îndrumareămetodologic ălaăinstitu iiăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc iaădeăordonatorăprincipalădeăcrediteăală
bugetuluiă deă stat,ă ală bugetuluiă asigur riloră socialeădeă stată sauă ală bugetuluiă oric ruiă fondă special,ă peăbazaă
Planuluiăanualădeăactivitateăalădirec iei. 

(3)ăPlanulădeă activitateă alăDCIMRIăesteă elaborată anual,ă deă c treă conducereaădirec ieiă şiă aprobatădeă c treă
secretarul general al Guvernului, pe baza Notei de justificare. 

(4) Planul anualădeăactivitateăalăDCIMRIăseămodific ă şiă seăcompleteaz ăpeăbazaăNoteiădeămodificareăpeă
parcursulăanuluiăsauălaăsfârşitulăacestuia." 

8.ăArticolulă8ăseămodific ăşiăvaăaveaăurm torulăcuprins: 

"Art. 8 - (1)ăActeleă administrativeădeă constituireă şiă deămodificareă aă structurilor,ăprev zuteă laă art.ă 3ă şiă 5,ă
inclusivăprogrameleădeădezvoltareăelaborateăşiăactualizate,ăconformăart.ă4,ăseătransmit,ăînăvedereaăinform riiă
şiăarmoniz rii,ălaăentit ileăpubliceăierarhicăsuperioare,ăpân ălaădataădeă15ămartieăaăfiec ruiăan. 

(2)ă Stadiulă implement riiă şiă dezvolt riiă sistemeloră deă controlă internă managerială laă nivelulă entit iloră
publice,ăprecumăşiăsitua iileădeosebite,ăconstatateădeăc treăComisiaădeămonitorizare,ăfacăobiectulăinform rii,ă
prinăîntocmireaădeăsitua iiăcentralizatoare semestriale/anuale, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 - 
Situa iaăcentralizatoareăprivindăstadiulăimplement riiăşiădezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial,ă
careăseătransmităentit ilorăpubliceăierarhicăsuperioare,ălaătermeneleăprev zute la alin. (4). 

(3)ăEvaluareaăstadiuluiăimplement riiăşiădezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăseărealizeaz ălaă
nivelulă tuturoră compartimenteloră dină structuraă organizatoric ă aă entit iiă publice,ă inclusivă aă celoră
subordonate sau aflate în coordonarea acestora. 



(4)ă Institu iileăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc iaădeăordonatorăprincipalădeăcrediteăalăbugetuluiădeăstat,ăală
bugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiăfondăspecialătransmitălaăDCIMRI,ădinăcadrulă
Secretariatului GeneralăalăGuvernului,ăsitua iileăcentralizatoareăsemestriale,ăprev zuteălaăalin.ă(2),ăpân ălaă
dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă fiec ruiă semestruă încheiat,ă iară situa iileă centralizatoareă anuale,ă pân ă laă 20ă
februarieăaăanuluiăurm tor,ăpentruăanulăprecedent." 

9.ăDup ăarticolulă8ăseăintroducăpatruănoiăarticole,ăarticoleleă81 - 84,ăcuăurm torulăcuprins: 

"Art. 81 - (1)ăConduc torulăfiec reiăentit iăpubliceăelaboreaz ăanualăRaportulăasupraăsistemuluiădeăcontrolă
intern managerial la data de 31 decembrie 20.., în bazaă art.ă 4ă alin.ă (3)ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă
119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă conformămodeluluiă prezentată înă anexaă nr.ă 4ă - Instruc iuniă privindă întocmirea, 
aprobareaă şiă prezentareaă raportuluiă asupraă sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă careă seă prezint ă
organuluiăierarhicăsuperiorălaătermeneleăstabiliteădeăacesta,ălaătermeneleăprev zuteălaăalin.ă(2). 

(2)ă Institu iileăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc ia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al 
bugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiăfondăspecialătransmitălaăDCIMRI,ădinăcadrulă
Secretariatului General al Guvernului, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 
31ădecembrieă20..,ăprev zutălaăalin.ă(1),ăpân ălaă20ăfebruarieăaăanuluiăurm tor,ăpentruăanulăprecedent. 

(3)ă Entit ileă publiceă care,ă conformă reglement riloră legale,ă nuă seă subordoneaz ă uneiă entit iă publiceă
superioare întocmesc documenteleăprev zuteălaăart.ă8ăşiă81 caădocumenteădoveditoareăaleăimplement riiăşiă
dezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial. 

(4)ăRaportulă seă transmiteăodat ă cuă situa iaă financiar ă anual ă şiă seăprezint ăorganuluiă ierarhică superioră laă
termenele stabilite deăacesta,ăînăcadrulătermenuluiăprev zutădeălege. 

Art. 82 - Controlulă internămanagerială esteă înă responsabilitateaă conduc toriloră entit iloră publice,ă careă auă
obliga iaă proiect rii,ă implement riiă şiă dezvolt riiă continueă aă acestuia.ă Încredin areaă unoră ter i aă realiz riiă
activit iloră privindă implementareaă şiă dezvoltareaă sistemuluiă deă controlă internă managerială ală entit iiă
publiceăpresupuneăc ,ăînăaceast ăsitua ie,ăconduc torulăentit iiăpubliceănuăîşiăîndeplineşteăpropriileăatribu iiă
cu bune rezultate. 

Art. 83 - (1)ă Secretariatulă Generală ală Guvernului,ă prină DCIMRI,ă elaboreaz ă şiă prezint ă Guvernului,ă înă
temeiulăart.ă11ăalin.ă(3)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă86/2014ăprivindăstabilireaăunorăm suriă
deă reorganizareă laă nivelulă administra ieiă publiceă centraleă şiă pentruămodificareaă şiă completareaă unoră acteă
normative,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă174/2015,ăcuămodific rileăulterioare,ăpân ălaă
sfârşitulă semestruluiă Iă ală anuluiă curent,ă pentruă anulă precedent,ă ună raportă privindă stadiulă implement riiă
sistemelorădeăcontrolăinternămanagerialălaănivelulăinstitu iilorăpublice. 

(2)ă Raportulă prev zută laă alin.ă (1)ă cuprindeă analizaă şiă stadiulă implement riiă sistemeloră deă controlă internă
managerială laă nivelulă institu iiloră publiceă laă careă seă exercit ă func iaă deă ordonatoră principală deă crediteă ală
bugetuluiădeăstat,ăalăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiăfondăspecial. 

Art. 84 - Anexele nr. 1 - 4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin." 

10. Anexele nr. 1 - 4ăseămodific ăşiăse înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4. 

Art. II - Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 



Art. III - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerialăalăentit ilorăpublice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 22 
iunieă2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăaduseăprinăprezentulăordin,ăseăvaărepublicaăînăMonitorulăOficială
al României, Partea I, dându-seătextelorăoănou ănumerotare. 

 

Secretarul general al Guvernului, 

Sorin Sergiu Chelmu 

 

Anexa Nr. 1 

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 400/2015) 

 

CODUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL 

alăentit ilorăpublice 

 

1.ăConsidera iiăgeneraleăprivindăconceptulădeăcontrolăinternămanagerial 

 

1.1.ăLegisla iaăcomunitar ăînădomeniulăcontroluluiăinternăesteăalc tuit ,ăînămareăparte,ădinăprincipiiăgeneraleă
deă bun ă practic ,ă acceptateă peă plană interna ională şiă înă Uniuneaă European .ă Modalitateaă înă careă acesteă
principiiă seă transpună înă sistemeleă deă controlă internă esteă specific ă fiec reiă ri,ă fiindă determinat ă deă
condi iileălegislative,ăadministrative,ăculturaleăetc. 

1.2.ăÎnăcontextulăprincipiilorăgeneraleădeăbun ăpractic ăreg siteăînălegisla iaăcomunitar ,ăcontroluluiăinternăiă
seă asociaz ă oă accep ieămaiă larg ,ă acestaă fiindă privită ca oă func ieămanagerial ,ă şiă nuă caă oă opera iuneă deă
verificare.ă Prină exercitareaă func ieiă deă control,ă conducereaă constat ă abaterileă rezultateloră deă laă inteleă
stabilite,ă analizeaz ă cauzeleă careă le-auă determinată şiă dispuneă m surileă corectiveă sauă preventiveă care se 
impun. 

1.3.ă Necesitateaă şiă obligativitateaă organiz riiă controluluiă internă înă entit ileă publiceă suntă reglementateă
prin Ordonan a Guvernuluiă nr.ă 119/1999ă privindă controlulă intern/managerială şiă controlulă financiară
preventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

1.4.ăConformăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă119/1999,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul 
entit iiăpublice,ăinclusivăauditulăintern,ăstabiliteădeăconducereăînăconcordan ăcuăobiectiveleăacesteiaăşiăcuă
reglement rileă legale,ă înăvedereaă asigur riiă administr riiă fondurilorăpubliceă înămodă economic,ă eficientă şiă
eficace;ăacestaăinclude,ădeăasemenea,ăstructurileăorganizatorice,ămetodeleăşiăprocedurile. 



1.5. În pofida faptuluiăc ădefini iileădateăpeăplanăna ionalăşiăinterna ionalăcontroluluiăinternăsuntănumeroase,ă
acesteaă nuă suntă contradictoriiă înă esen ,ă toateă precizândă c ă nuă esteă vorbaă deă oă singur ă func ie,ă ciă deă ună
ansambluă deă dispozitiveă implementateă deă c treă responsabilii deă laă toateă nivelurileă organiza ieiă pentruă aă
de ineăcontrolulăasupraăfunc ion riiăactivit ilorălor. 

1.6.ăOrganizareaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăalăoric reiăentit iăpubliceăareăînăvedereărealizareaă
a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel: 

a) obiectiveă cuă privireă laă eficacitateaă şiă eficien aă func ion rii - cuprind obiectivele legate de scopurile 
entit iiăpubliceăşiădeăutilizareaăînăcondi iiădeăeconomicitate,ăeficacitateăşiăeficien ăaăresurselor,ăincluzândă
şiăobiectiveleăprivindăprotejareaăresurselorăentit iiăpubliceădeăutilizareăinadecvat ăsauădeăpierderi,ăprecumă
şiăidentificareaăşiăgestionareaăpasivelor; 

b) obiectiveăcuăprivireă laă fiabilitateaă informa iilorăexterneăşiă interne - includăobiectiveleă legateădeă inerea 
uneiăcontabilit iă adecvate,ădeăcalitateaă informa iilorăutilizateă înăentitateaăpublic ă sauădifuzateă c treă ter i,ă
precumă şiă deă protejareaă documenteloră împotrivaă aă dou ă categoriiă deă fraude:ă disimulareaă fraudeiă şiă
distorsionarea rezultatelor; 

c) obiective cuăprivireă laăconformitateaăcuă legile,ă regulamenteleă şiăpoliticileă interne - cuprind obiectivele 
legateădeăasigurareaăc ăactivit ileăentit iiăseădesf şoar ăînăconformitateăcuăobliga iileăimpuseădeălegiăşiădeă
regulamente,ăprecumăşiăcuărespectareaăpoliticilor interne. 

1.7.ăProiectarea,ăimplementareaăşiădezvoltareaăcontinu ăaăunuiăsistemădeăcontrolăinternăviabilăsuntăposibileă
numaiăcuăcondi iaăcaăsistemulăs ărespecteăurm toareleăcerin e: 

a)ăs ăfieăadaptatădimensiunii,ăcomplexit iiăşiămediuluiăspecificăentit ii; 

b)ăs ăvizezeătoateănivelurileădeăconducereăşiătoateăactivit ile/opera iunile; 

c)ăs ăfieăconstruităcuăacelaşiă"instrumentar"ăînătoateăentit ileăpublice; 

d)ăs ăofereăasigur riărezonabileăc ăobiectiveleăentit iiăvorăfiăatinse; 

e)ăcosturileăaplic riiăsistemuluiădeăcontrolăinternăs ăfieăinferioareăbeneficiilorărezultateădinăacesta; 

f)ă s ă fieă guvernată deă regulileă minimaleă deă managementă cuprinseă înă standardeleă deă controlă internă
managerial. 

1.8.ăSistemulădeăcontrolăinternămanagerialăalăoric reiăentit iăpubliceăopereaz ăcuăoădiversitateădeăprocedee,ă
mijloace,ă ac iuni,ă dispozi ii,ă careă privescă toateă aspecteleă legateă deă activit ileă entit ii,ă fiindă stabiliteă şiă
implementateă deă conducereaă entit iiă pentruă a-iă permiteă de inereaă unuiă bună controlă asupraă func ion riiă
entit iiăînăansamblulăei,ăprecumăşiăaăfiec reiăactivit i/opera iuniăînăparte.ăInstrumentarulădeăcontrolăinternă
managerială poateă fiă clasificată înă şaseă grupeămari:ă obiective;ămijloace;ă sistemă informa ional;ă organizare;ă
proceduri; control. 

1.9. Construireaă unuiă sistemă deă controlă internă solidă esteă ună procesă deă durat ,ă careă necesit ă eforturiă
importanteădinăparteaăîntreguluiăpersonalăalăentit iiăşi,ăînămodădeosebit,ădinăparteaăangaja ilorăcuăfunc iiădeă
conducere. 



1.10.ăActivit ileădeă controlă internămanagerială facăparteă integrant ădinăprocesulădeăgestiuneăorientată spreă
realizareaă obiectiveloră stabiliteă şiă includă oă gam ă divers ă deă politiciă şiă proceduriă privind:ă autorizareaă şiă
aprobarea,ă separareaă atribu iilor,ă accesulă laă resurseă şiă documente,ă verificarea,ă reconcilierea, analiza 
performan eiădeăfunc ionare,ărevizuireaăopera iilor,ăproceselorăşiăactivit ilor,ăsupravegherea. 

 

2.ăScopulăşiădefinireaăstandardelorădeăcontrolăinternămanagerial 

 

2.1. Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate 
entit ileăpubliceătrebuieăs ăleăurmeze. 

2.2.ăScopulăstandardelorădeăcontrolăesteădeăaăcreaăunămodelădeăcontrolăinternămanagerialăuniformăşiăcoerent,ă
careăs ăpermit ăcompara iiăîntreăentit iădeăacelaşiăfelăsauăînăcadrulăaceleiaşiăentit i,ălaămomenteădiferite,ăşiă
s ă fac ă posibil ă eviden iereaă rezultateloră entit iiă şiă aă evolu ieiă sale.ă Standardeleă constituieă ună sistemădeă
referin ,ă înă raportă cuă careă seă evalueaz ă sistemeleă deă controlă internă managerial,ă seă identific ă zonele şiă
direc iileădeăschimbare. 

2.3.ăStabilireaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăintr ăînăresponsabilitateaăconduceriiăfiec reiăentit iă
publiceă şiă trebuieă s ă aib ă laă baz ă standardeleă deă controlă internă promovateă deă Secretariatulă Generală ală
Guvernului, înă temeiulă legii.ă Formulareaă câtă maiă general ă aă acestoraă aă fostă necesar ă pentruă aă daă
posibilitateaătuturorăconduc torilorăs ăleăaplice,ăînăpofidaădeosebirilorăsemnificativeăîntreădiferiteleăentit iă
publice. Sistemele de control intern managerial trebuie dezvoltateă inândă contă deă specificulă legal,ă
organiza ional,ădeăpersonal,ădeăfinan areăetc.ăalăfiec reiăentit iăpubliceăînăparte. 

2.4. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului intern managerial: 

•ămediulă deă control.ăAcestaă grupeaz ăproblemeleă legateădeăorganizare,ămanagementulă resurselorăumane,ă
etic ,ădeontologieăşiăintegritate; 

•ăperforman eăşiămanagementulăriscului.ăAcestăelement-cheieăvizeaz ăproblematicaămanagementuluiălegat ă
de fixarea obiectivelor, planificare (planificareaă multianual ),ă programareă (planulă deă management)ă şiă
performan eă(monitorizareaăperforman elor); 

•ă activit iă deă control.ă Standardeleă grupateă înă acestă element-cheie al controlului intern managerial se 
focalizeaz ă asupra:ă document riiă procedurilor;ă continuit iiă opera iunilor;ă înregistr riiă excep iiloră
(abaterilorădeălaăproceduri);ăsepar riiăatribu iilor;ăsupravegheriiăetc.; 

•ă informareaă şiă comunicarea.ă Înă aceast ă sec iuneă suntă grupateă problemeleă ceă ină deă creareaă unuiă sistemă
informa ionalăadecvatăşiăaăunuiăsistemădeărapoarteăprivindăexecu iaăplanuluiădeămanagement,ăaăbugetului,ăaă
utiliz riiăresurselor,ăprecumăşiăaăgestion riiădocumentelor; 

•ăevaluareă şiă audit.ăProblematicaăvizat ădeăaceast ăgrup ădeăstandardeăpriveşteădezvoltareaăcapacit iiădeă
evaluare a controluluiă internămanagerial,ă înă scopulă asigur riiă continuit iiă procesuluiă deă perfec ionareă aă
acestuia. 

2.5. Fiecare standard de control este structurat pe trei componente: 



•ădescriereaăstandarduluiă- prezint ă tr s turileădefinitoriiăaleădomeniuluiădeămanagementălaăcareăseărefer ă
standardul, domeniul fixat prin titlul acestuia; 

•ă cerin eă generaleă - prezint ă direc iileă determinanteă înă careă trebuieă ac ionat,ă înă vedereaă respect riiă
standardului; 

•ă referin eă principaleă - listeaz ă acteleă normativeă reprezentative,ă careă cuprindă reglement riă aplicabileă
standardului, dar nu au un caracter exhaustiv. 

 

3.ăListaăstandardelorădeăcontrolăinternămanagerialălaăentit ileăpublice 

 

a) Mediul de control: 

•ăStandardulă1ă- Eticaăşiăintegritatea 

•ăStandardulă2ă- Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini 

•ăStandardulă3ă- Competen a,ăperforman a 

•ăStandardulă4ă- Structuraăorganizatoric  

b)ăPerforman eăşiămanagementulăriscului: 

•ăStandardulă5ă- Obiective 

•ăStandardulă6ă- Planificarea 

•ăStandardulă7ă- Monitorizareaăperforman elor 

•ăStandardulă8ă- Managementul riscului 

c)ăActivit iădeăcontrol: 

•ăStandardulă9ă- Proceduri 

•ăStandardulă10ă- Supravegherea 

•ăStandardulă11ă- Continuitateaăactivit ii 

d)ăInformareaăşiăcomunicarea: 

•ăStandardulă12ă- Informareaăşiăcomunicarea 

•ăStandardulă13ă- Gestionarea documentelor 

•ăStandardulă14ă- Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar  



e)ăEvaluareăşiăaudit: 

•ăStandardulă15ă- Evaluarea sistemului de control intern managerial 

•ăStandardulă16ă- Auditul intern 

 

Standardul 1 - Eticaăşiăintegritatea 

1.1. Descrierea standardului 

Conducereaăşiăsalaria iiăentit iiăpubliceăcunoscăşiăsus inăvalorileăeticeăşiăvalorileăorganiza iei,ă respect ăşiă
aplic ă reglement rileă cuă privireă laă etic ,ă integritate,ă evitareaă conflicteloră deă interese,ă prevenireaă şiă
raportarea fraudelor, actelor de corup ieăşiăsemnalareaăneregularit ilor. 

1.2.ăCerin eăgenerale 

1.2.1.ăConducereaă entit iiă publiceă sprijin ă şiă promoveaz ,ă prină deciziileă saleă şiă prină putereaă exempluluiă
personal,ăvalorileăetice,ăintegritateaăpersonal ăşiăprofesional ăaăsalaria ilor. 

1.2.2. Conducereaăentit iiăpubliceăadopt ăunăcodăetic/codădeăconduit ,ădezvolt ăşiăimplementeaz ăpoliticiă
şiă proceduriă privindă integritatea,ă valorileă etice,ă evitareaă conflicteloră deă interese,ă prevenireaă şiă raportareaă
fraudelor,ăactelorădeăcorup ieăşiăsemnalareaăneregularit ilor. 

1.2.3.ă Conducereaă entit iiă publiceă înlesneşteă comunicareaă deschis ,ă deă c treă salaria i,ă aă preocup riloră
acestoraăînămaterieădeăetic ăşiăintegritate,ăprinăcreareaăunuiămediuăadecvat. 

1.2.4.ăAc iuneaă deă semnalareă deă c treă salaria iă aă neregularit iloră trebuieă s ă aib ă ună caracteră transparentă
pentruăeliminareaăsuspiciuniiădeădela iuneăşiătrebuieăprivit ăcaăexercitareaăuneiăîndatoririăprofesionale. 

1.2.5.ă Salaria iiă careă semnaleaz ă neregularit iă deă care,ă directă sauă indirect,ă auă cunoştin ă suntă proteja iă
împotrivaăoric rorădiscrimin ri,ăiarămanageriiăauăobliga iaădeăaăîntreprindeăcercet rileăadecvate,ăînăscopulă
elucid riiăcelorăsemnalateăşiădeăaălua,ădac ăesteăcazul,ăm surileăceăseăimpun. 

1.2.6.ăConducereaăşiăsalaria iiăentit iiăpubliceăauăoăabordareăpozitiv ăfa ădeăcontrolulăinternămanagerial,ăaă
c ruiăfunc ionareăoăsprijin ăînămodăpermanent. 

1.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 477/2004 privindă Codulă deă conduit ă aă personaluluiă contractuală dină autorit ileă şiă institu iileă
publice; 

- Codulădeăconduit ăalăentit iiăpublice; 

- Legea nr. 7/2004 privindăCodulădeăconduit ăaăfunc ionarilorăpublici,ărepublicat ; 

- Legea nr. 78/2000 pentruăprevenirea,ădescoperireaăşiăsanc ionareaăfaptelorădeăcorup ie,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare; 



- Legea nr. 115/1996 pentruădeclarareaăşiă controlulăaveriiădemnitarilor,ămagistra ilor,ă aăunorăpersoaneăcuă
func iiădeăconducereăşiădeăcontrolăşiăaăfunc ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 161/2003 privindă uneleă m suriă pentruă asigurareaă transparen eiă înă exercitareaă demnit iloră
publice,ăaăfunc iilorăpubliceăşiăînămediulădeăafaceri,ăprevenireaăşiăsanc ionareaăcorup iei,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare; 

- Legea nr. 176/2010 privindă integritateaă înă exercitareaă func iiloră şiă demnit iloră publice,ă pentruă
modificareaă şiă completareaă Legiiă nr.ă 144/2007ă privindă înfiin area,ă organizareaă şiă func ionareaă Agen ieiă
Na ionaleădeăIntegritate,ăprecumăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăaltorăacteănormative,ăcuămodific rileă
ulterioare; 

- Legea nr. 251/2004 privindăuneleăm suriă referitoareă laăbunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
ac iuniădeăprotocolăînăexercitareaămandatuluiăsauăaăfunc iei; 

- Legea nr. 571/2004 privindăprotec iaăpersonaluluiădinăautorit ileăpublice,ă institu iileăpubliceă şiă dinăalteă
unit iăcareăsemnaleaz ăînc lc riăaleălegii; 

- Ordonan a Guvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulă intern/managerialăşiăcontrolulă financiarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr.ă215/2012ăprivindăaprobareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieăpeăperioadaă2012ă- 
2015,ăaăInventaruluiăm surilorăpreventiveăanticorup ieăşiăaăindicatorilorădeăevaluare,ăprecumăşiăaăPlanuluiă
na ionalădeăac iuneăpentruăimplementareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieă2012ă- 2015. 

 

Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini 

2.1. Descrierea standardului 

Conducereaă entit iiă publiceă asigur ă întocmireaă şiă actualizareaă permanent ă aă documentuluiă privindă
misiuneaăentit iiăpublice,ăaăregulamentelorăinterneăşiăaăfişelorăposturilor,ăpeăcareăleăcomunic ăangaja ilor. 

2.2.ăCerin eăgenerale 

2.2.1.ă Regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă ală entit iiă publiceă cuprindeă într-oă manier ă integral ă
sarcinileă entit ii,ă rezultateă dină actulă normativă deă organizareă şiă func ionare,ă precumă şiă dină alteă acteă
normative;ăacestaăseăcomunic ăsalaria ilorăşiăseăpublic ăpeăpaginaădeăinternetăaăentit iiăpublice. 

2.2.2.ăFiecareăsalariată trebuieăs ăcunoasc ămisiuneaăîncredin at ăentit ii,ăobiectiveleăşiăatribu iileăentit iiă
publiceăşiăaleăcompartimentuluiădinăcareăfaceăparte,ărolulăs uăînăcadrulăcompartimentului,ăstabilităprinăfişaă
postului,ăprecumăşiăobiectiveleăpostuluiăpeăcareăîlăocup . 

2.2.3.ăConduc toriiăcompartimentelorăentit iiăpubliceăauăobliga iaădeăaăîntocmiăşiădeăaăactualiza,ăoriădeăcâte 
oriăesteăcazul,ăfişeleăposturilorăpentruăpersonalulădinăsubordine. 

2.2.4.ăSarcinileătrebuieăs ăfieăclarăformulateăşiăstrânsărela ionateăcuăobiectiveleăpostului,ăastfelă încâtăs ăseă
realizezeăoădeplin ăconcordan ăîntreăcon inutulăsarcinilorăşiăcon inutul obiectivelor postului. 



2.2.5.ăConduc toriiăcompartimentelorăentit iiăpubliceătrebuieăs ăidentificeăsarcinileănoiăşiădificileăceărevină
salaria ilorăşiăs ăleăacordeăsprijinăînărealizareaăacestora. 

2.2.6.ăConducereaăentit iiăpubliceăîşiăidentific ăfunc iileăsensibileăşiăfunc iileăconsiderateăcaăfiindăexpuse,ă
înămodăspecial,ălaăcorup ieăşiăstabileşteăoăpolitic ăadecvat ădeăgestionareăaăpersonaluluiăcareăocup ăastfelădeă
func ii. 

2.2.7.ă Func iileă sensibileă şiă celeă considerateă caă fiindă expuse,ă înă modă special, laă corup ieă potă fiă ataşateă
tuturorăactivit ilorăprivindăgestionareaăresurselorăumane,ăfinanciareăşiăinforma ionale. 

2.2.8.ăConducereaăentit iiă identific ăfunc iileăsensibileăpeăbazaăinventaruluiăfunc iilorăsensibileăşiăaă listeiă
salaria iloră careăocup ăacesteă func iiă sensibile.ă Înă situa iaă înă careăhot r şteă s ădeclareă existen aă func iiloră
sensibileă vaă elaboraă ună plană pentruă rota iaă personaluluiă laă intervale,ă deă regul ,ă deă minimumă 5ă ani.ă Înă
situa iaăînăcareăconducereaăentit iiăpubliceăhot r şteăs ănuădeclareăuneleăfunc iiăsensibile,ăatunci,ăînămodă
obligatoriu,ăvaăimplementaăactivit iădeăcontrolăsuplimentareăsauăalteăm suriăpeăfluxulăprocesuluiărespectiv,ă
astfelăîncâtăînăprocesulădeăadministrareăaăriscurilorăefecteleăasupraăactivit ilorădesf şurateăînăcadrulăentit iiă
s ăfieăminime. 

2.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 53/2003 - Codulămuncii,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 90/2001 privindă organizareaă şiă func ionareaă Guvernuluiă Românieiă şiă aă ministerelor,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

- Legea administra ieiăpubliceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 365/2004 pentruăratificareaăConven ieiăNa iunilorăUniteă împotrivaăcorup iei,ăadoptat ă laăNewă
York la 31 octombrie 2003; 

- Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilireaăunorăm suriădeăreorganizareăînăcadrulă
administra ieiă publiceă centrale,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legeaă nr.ă 228/2004,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan a de urgen  aă Guvernuluiă nr.ă 64/2003ă pentruă stabilireaă unoră m suriă privindă înfiin area,ă
organizarea,ă reorganizareaăsauăfunc ionareaăunorăstructuriădinăcadrulăaparatuluiădeălucruăalăGuvernului,ăaă
ministerelor,ă aă altoră organeă deă specialitateă aleă administra ieiă publiceă centraleă şiă aă unoră institu iiă publice,ă
aprobat ăcuămodific riăprinăLegeaănr.ă194/2004,ăcuămodific rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă611/2008ăpentruăaprobareaănormelorăprivindăorganizareaăşiădezvoltareaăcariereiă
func ionarilorăpublici, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă2.288/2004ăpentruăaprobareaărepartiz riiăprincipalelorăfunc iiădeăsprijinăpeăcareă
leă asigur ă ministerele,ă celelalteă organeă centraleă şiă organiza iileă neguvernamentaleă privindă prevenireaă şiă
gestionareaăsitua iilorădeăurgen ; 

- actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice; 



- alteăreglement riăînădomeniulămuncii. 

 

Standardul 3 - Competen a,ăperforman a 

3.1. Descrierea standardului 

Conduc torulă entit iiă publiceă asigur ă ocupareaă posturiloră deă c treă persoaneă competente,ă c roraă leă
încredin eaz ăsarciniăpotrivităcompeten elor,ăşiăasigur ăcondi iiăpentruăîmbun t ireaăpreg tiriiăprofesionaleă
aăangaja ilor. 

Performan eleă profesionaleă individualeă aleă angaja iloră suntă evaluateă anuală înă scopulă confirm riiă
cunoştin elorăprofesionale,ăaptitudiniloră şiă abilit ilorănecesareă îndepliniriiă sarciniloră şiă responsabilit iloră
încredin ate. 

3.2.ăCerin eăgenerale 

3.2.1.ăConduc torulă entit iiă publiceă şiă salaria iiă dispună deă cunoştin ele,ă abilit ileă şiă experien aă careă facă
posibil ă îndeplinireaă eficient ă şiă efectiv ă aă sarcinilor,ă precumă şiă bunaă în elegereă şiă îndeplinireă aă
responsabilit ilorălegateădeăcontrolulăinternămanagerial. 

3.2.2. Competen aă angaja iloră şiă sarcinileă încredin ateă trebuieă s ă seă afleă înă echilibruă permanent,ă pentruă
asigurareaăc ruiaăconducereaăentit iiăpubliceăac ioneaz ăprin: 

- definireaăcunoştin elorăşiădeprinderilorănecesareăpentruăfiecareălocădeămunc ; 

- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare prestabilit; 

- întocmireaăplanuluiădeăpreg tireăprofesional ăaănouluiăangajat,ăînc ădinătimpulăprocesuluiădeărecrutare; 

- revedereaă necesit iloră deă preg tireă profesional ă şiă stabilireaă cerin eloră deă formareă profesional ă înă
contextulăevalu riiăanualeăaăangaja ilor,ăprecumăşiăurm rireaăevolu ieiăcariereiăacestora; 

- asigurareaăfaptuluiăc ănecesit ileădeăpreg tireăidentificateăsuntăsatisf cute; 

- dezvoltareaă capacit iiă interneă deă preg tireă complementar ă aă formeloră deă preg tireă externeă entit iiă
publice. 

3.2.3.ăPerforman eleăprofesionaleăindividualeăaleăangaja ilorăseăevalueaz ăcelăpu inăoădat ăpeăanăînăraportăcuă
obiectiveleăanualeăindividualeăşiăsuntădiscutateăcuăaceştiaădeăc treăevaluator. 

3.2.4.ăCompeten aăşiăperforman aătrebuieăsus inuteădeăinstrumenteăadecvate,ăcareăincludătehnicaădeăcalcul,ă
programele informatice, brevetele, metodele de lucru etc. 

3.2.5.ăConduc toriiăcompartimentelorăentit iiăpubliceăasigur ăfiec ruiăangajatăparticipareaăîn fiecare an la 
cursuriădeăpreg tireăprofesional ,ăînădomeniulăs uădeăcompeten . 

3.3.ăReferin eăprincipale 



- Legea nr. 53/2003 - Codulămuncii,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaă nr.ă 188/1999ă privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

- Legeaăadministra ieiăpubliceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea-cadru nr. 284/2010ă privindă salarizareaă unitar ă aă personaluluiă pl tită dină fonduriă publice,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 490/2004 privindăstimulareaăfinanciar ăaăpersonaluluiăcare gestioneaz ăfonduriăcomunitare,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan a Guvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulă intern/managerialăşiăcontrolulă financiarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan a Guvernuluiănr.ă129/2000ăprivindăformareaăprofesional ăaăadul ilor,ărepublicat ; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă432/2004ăprivindădosarulăprofesionalăalăfunc ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 129/2000ă privindă formareaă profesional ă aă adul ilor,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiă nr.ă 595/2009ă pentruă aplicareaăLegiiă nr.ă 490/2004ă privindă stimulareaă financiar ă aă
personaluluiăcareăgestioneaz ăfonduriăcomunitare,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă611/2008ăpentruăaprobareaănormelorăprivindăorganizareaăşiădezvoltareaăcariereiă
func ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; 

- hot rârileăGuvernuluiăpentruăaprobareaăplanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpubliceăanuale; 

- acteleănormativeăprinăcareăauăfostăaprobateăstatuteleăspecificeăaleăpersonaluluiădinăentit ileăsistemului de 
ap rareăşiăordineăpublic ,ăprecumăşiăstatuteleăcorpurilorăprofesionale. 

 

Standardul 4 - Structuraăorganizatoric  

4.1. Descrierea standardului 

Conduc torulăentit iiăpubliceădefineşteăstructuraăorganizatoric ,ăcompeten ele,ăresponsabilit ile,ăsarcinile, 
liniileă deă raportareă pentruă fiecareă component ă structural ă şiă comunic ă salaria iloră documenteleă deă
formalizare a structurii organizatorice. 

Conduc torulă entit iiă publiceă stabileşte,ă înă scris,ă limiteleă competen eloră şiă responsabilit iloră peă careă leă
deleag . 



4.2.ăCerin eăgenerale 

4.2.1.ă Structuraă organizatoric ă esteă stabilit ă astfelă încâtă s ă corespund ă scopuluiă şiămisiuniiă entit iiă şiă s ă
serveasc ărealiz riiăînăcondi iiădeăeficien ,ăeficacitateăşiăeconomicitateăaăobiectivelorăstabilite. 

4.2.2. În temeiulă actuluiă normativă privindă organizareaă şiă func ionareaă entit iiă publice,ă conduc torulă
entit iiăpubliceăaprob ăstructuraăorganizatoric :ădepartamente,ădirec iiăgenerale,ădirec ii,ă servicii,ăbirouri,ă
posturi de lucru. 

4.2.3. Încadrarea cu personal de conducereăşiăpersonalădeăexecu ieăaăacestorăstructuriăseăreg seşteăînăstatulă
deăfunc iiăalăentit iiă şiă seă realizeaz ăcuărespectareaăconcordan eiădintreănaturaăposturilorăşiăcompeten eleă
profesionaleăşiămanagerialeănecesareăîndepliniriiăsarcinilorăfixateătitularilor de posturi. 

4.2.4.ă Competen a,ă responsabilitatea,ă sarcinaă şiă obliga iaă deă aă raportaă suntă atributeă asociateă postului;ă
acesteaă trebuieă s ă fieă bineă definite,ă clare,ă coerenteă şiă s ă reflecteă elementeleă avuteă înă vedereă pentruă
realizarea obiectivelor entit iiăpublice. 

4.2.5.ă Conducereaă entit iiă publiceă analizeaz ă şiă determin ă periodică gradulă deă adaptabilitateă aă structuriiă
organizatoriceă laă modific rileă interveniteă înă interiorulă şi/sauă exteriorulă entit ii,ă pentruă aă asiguraă oă
permanent ărelevan ăşiăeficien ăaăcontroluluiăintern. 

4.2.6.ăÎnăfiecareăentitateăpublic ,ădelegareaăseărealizeaz ,ăînăprincipal,ăprinăRegulamentulădeăorganizareăşiă
func ionare,ăfişeleăposturilorăşi,ăînăuneleăcazuri,ăprinăordineăexpreseădeăaăexecutaăanumiteăopera iuni. 

4.2.7. Delegareaăesteăcondi ionat ăînăprincipalădeăpoten ialulăşiăgradulădeăînc rcareăcuăsarciniăaăconduceriiă
entit iiăşiăaăsalaria ilorăimplica i. 

Actul de delegare este conform atunci când: 

- respect ă raportulă dintreă complexitateaă sarcinilor/atribu iiloră delegateă şi cunoştin ele,ă experien aă şiă
capacitateaănecesar ăefectu riiăactuluiădeăautoritateăîncredin at; 

- sunt precizate, în cuprinsul acestuia, termenele-limit ădeărealizareăşiăcriteriileăspecificeăpentruăîndeplinireaă
cuăsuccesăaăsarcinilor/atribu iilorădelegate; 

- suntăfurnizateădeăc treămanagerătoateăinforma iileăasupraăresponsabilit iiăceăvaăfiăîncredin at ; 

- esteăconfirmat,ăprinăsemn tur ,ădeăc treăsalariatulăc ruiaăiăs-auădelegatăsarcinile/atribu iile. 

4.2.8.ăSalariatulădelegatăr spundeăintegralădeărealizareaăsarcinii,ăiarămanagerulăcareăaădelegatăîşiămen ineăînă
fa aăsuperiorilorăresponsabilitateaăfinal ăpentruărealizareaăacesteia. 

4.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 53/2003 - Codulămuncii,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr.ă 188/1999ă privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

- Legeaăadministra ieiăpubliceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 



- Legea nr. 273/2006 privindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşi complet rileăulterioare; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă611/2008ăpentruăaprobareaănormelorăprivindăorganizareaăşiădezvoltareaăcariereiă
func ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice; 

- regulamentul de organizareăşiăfunc ionare,ăfişeleăposturilorăşiăorganigramaăentit iiăpublice. 

 

Standardul 5 - Obiective 

5.1. Descrierea standardului 

Conducereaăentit iiăpubliceădefineşteăobiectiveleădeterminante,ălegateădeăscopurileăentit ii,ăprecumăşiăpeă
cele complementare,ălegateădeăfiabilitateaăinforma iilor,ăconformitateaăcuălegile,ăregulamenteleăşiăpoliticileă
interne,ăşiăcomunic ăobiectiveleădefiniteătuturorăsalaria ilorăşiăter ilorăinteresa i. 

5.2.ăCerin eăgenerale 

5.2.1.ăConducereaăentit iiăpubliceăstabileşteăobiectiveleăgeneraleăastfelăîncâtăacesteaăs ăfieăconcordanteăcuă
misiuneaăentit iiăpubliceăşiăs ăseărefereălaărealizareaăunorăserviciiăpubliceădeăbun ăcalitate,ăînăcondi iiădeă
eficien ,ăeficacitateăşiăeconomicitate. 

5.2.2.ă Conducereaă entit iiă publiceă transpuneă obiectiveleă generaleă înă obiectiveă specificeă şiă înă rezultateă
aşteptateăpentruăfiecareăactivitateăşiăleăcomunic ăsalaria ilor. 

5.2.3.ăObiectiveleăspecificeătrebuieăastfelădefiniteăîncâtăs ăr spund ăpachetuluiădeăcerin eă"S.M.A.R.T."ă[Să- 
Precise (în limbaă englez : specific); M - m surabileă şiă verificabileă (înă limbaă englez : measurable and 
verifiable); A - necesareă (înă limbaăenglez : appropriate); R - realisteă (înă limbaăenglez : realistic); T - cu 
termenădeărealizareă(înălimbaăenglez : timedependent)]. 

5.2.4.ăStabilireaăobiectivelorăesteăînăcompeten aăconduceriiăentit iiăpublice,ăiarăresponsabilitateaărealiz riiă
acestoraăesteăatâtăaăconducerii,ăcâtăşiăaăsalaria ilor. 

5.2.5.ăStabilireaăobiectivelorăareălaăbaz ăformulareaădeăipoteze/premise,ăacceptateăconştient, prin consens. 

5.2.6.ăConducereaăentit iiăpubliceăactualizeaz /reevalueaz ăobiectiveleăoriădeăcâteăoriăconstat ămodificareaă
ipotezelor/premiseloră careă auă stată laă bazaă fix riiă obiectivelor,ă caă urmareă aă transform riiămediuluiă internă
şi/sauăextern. 

5.3. Referin eăprincipale 

- Legeaănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 



- Legeaănr.ă500/2002ăprivindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul ministruluiăfinan elorăpubliceănr.ă1.159/2004ăpentruăaprobareaăInstruc iunilorăprivindăcon inutul,ă
formaă deă prezentareă şiă structuraă programeloră elaborateă deă ordonatoriiă principaliă deă crediteă înă scopulă
finan riiăunorăac iuniăsauăunuiăansambluădeăac iuni; 

- actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice. 

 

Standard 6 - Planificarea 

6.1. Descrierea standardului 

Conducereaăentit iiăpubliceăîntocmeşteăplanuriăprinăcareăseăpunăînăconcordan ăactivit ileănecesareăpentruă
atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfelă încâtă riscurileă susceptibileă s ă afectezeă
realizareaăobiectivelorăentit iiăs ăfieăminime. 

6.2.ăCerin eăgenerale 

6.2.1.ă Conducereaă entit iiă publiceă elaboreaz ă planuri/programeă deă activitateă pentruă toateă obiectiveleă
entit ii,ăidentific ăşiărepartizeaz ăresursele,ăpornindădeălaăstabilireaănevoilorăpentruărealizareaăobiectivelor,ă
şiăorganizeaz ăproceseleădeămunc ăînăvedereaădesf şur riiăactivit ilorăplanificate. 

6.2.2.ăRepartizareaăresurselorănecesit ădeciziiăcuăprivireălaăcelămaiăbunămodădeăalocare,ădat fiind caracterul 
limitat al resurselor. 

6.2.3. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare impune 
actualizarea planului/programului. 

6.2.4.ă Pentruă atingereaă obiectivelor,ă conduc torulă entit iiă publiceă asigur  coordonareaă deciziiloră şiă
ac iunilorăcompartimentelorăentit iiă şiăorganizeaz ăconsult riăprealabile,ă atâtă înăcadrulăcompartimenteloră
entit ii,ăcâtăşiăîntreăcompartimenteleărespective. 

6.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea contabilit iiănr.ă82/1991,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaănr.ă500/2002ăprivindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- legile bugetare anuale; 



- Ordonan a Guvernuluiă nr.ă 80/2001ă privindă stabilireaă unoră normativeă deă cheltuieliă pentruă autorit ileă
administra ieiă publiceă şiă institu iileă publice,ă aprobat ă cuă modific riă prină Legeaă nr.ă 247/2002,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 866/1996 pentruă actualizareaă normativeloră privindă spa iileă cuă destina iaă deă
birouă sauă pentruă activit iă colectiveă oriă deă deservireă ceă potă fiă utilizateă deă ministere,ă alteă organeă deă
specialitateăaleăadministra ieiăpubliceăcentrale,ădeăinstitu iileăpubliceădinăsubordineaăacestora,ăprecumăşiădeă
prefecturi; 

- Hot rârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuireaă contracteloră deă achizi ieă public ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 34/2006ă privindă
atribuireaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ,ăaăcontractelorădeăconcesiuneădeălucr riăpubliceăşiăaăcontracteloră
deăconcesiuneădeăservicii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul ministrului finan elorăpubliceănr.ă1.159/2004ăpentruăaprobareaăInstruc iunilorăprivindăcon inutul,ă
formaă deă prezentareă şiă structuraă programeloră elaborateă deă ordonatoriiă principaliă deă crediteă înă scopulă
finan riiăunorăac iuniăsauăansambluădeăac iuni. 

 

Standardul 7 - Monitorizareaăperforman elor 

7.1. Descrierea standardului 

Conduc torulă entit iiă publiceă asigur ămonitorizareaă performan eloră pentruă fiecareă obiectivă şiă activitate,ă
prină intermediulă unoră indicatoriă cantitativiă şiă calitativiă relevan i,ă inclusivă cuă privireă laă economicitate, 
eficien ă şiă eficacitate,ă careă trebuieă s ă fie:ăm surabili;ă specifici;ă accesibili;ă relevan iă şiă stabili iă pentruă oă
anumit ădurat ăînătimp. 

7.2.ăCerin eăgenerale 

7.2.1.ă Conduc toriiă compartimenteloră entit iiă publiceămonitorizeaz ă performan eleă activit iloră aflateă înă
coordonare,ăprinăelaborareaăşiăactualizarea,ăanual,ăaăuneiălisteăaăobiectivelor,ăactivit ilorăşiăindicatorilorădeă
performan ăsauădeărezultat,ăpeăbazaăpropunerilorăpersonaluluiăresponsabilădeăactivit ileăprev zuteăînăfişaă
postului. 

7.2.2.ă Conduc toriiă compartimenteloră seă asigur ă c ă pentruă fiecareă activitateă dină cadrulă obiectiveloră
specificeă exist ă celă pu ină ună indicatoră deă performan ă sauă deă rezultat,ă cuă ajutorulă c ruiaă seă raporteaz ă
realiz rile,ăşiăpeăbazaăacestoraăseăelaboreaz ăunăraportădeămonitorizareăaăperforman elor,ăanual,ăpeăcareăîlă
transmit secretarului Comisiei de monitorizare. 

7.2.3.ă Secretarulă Comisieiă deă monitorizareă întocmeşte,ă peă bazaă rapoarteloră anualeă deă monitorizareă aă
performan elorăprimiteădeă laăcompartimente,ăoă informareăprivindămonitorizareaăperforman eloră laănivelulă
entit iiăînăvedereaăanaliz riiăşiăaprob riiăînăComisiaădeămonitorizare. 



7.2.4.ă Sistemulă deă monitorizareă aă performan eloră esteă influen ată deă m rimeaă şiă complexitateaă entit iiă
publice, de modificarea/schimbareaăobiectivelorăsau/şiăaăindicatorilor,ădeămodulădeăaccesăalăsalaria ilorălaă
informa ii. 

7.2.5.ăConducereaăentit iiăpubliceăevalueaz ăperforman ele,ăconstat ăeventualeleăabateriădeălaăobiectiveăşiă
iaăm surileăcorectiveăceăseăimpun. 

7.3.ăReferin e principale 

- Legeaănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaănr.ă500/2002ăprivindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinulăministruluiăfinan elorăpubliceănr.ă1.159/2004ăpentruăaprobareaăInstruc iunilorăprivindăcon inutul,ă
forma de prezentareă şiă structuraă programeloră elaborateă deă ordonatoriiă principaliă deă crediteă înă scopulă
finan riiăunorăac iuniăsauăansambluădeăac iuni. 

 

Standardul 8 - Managementul riscului 

8.1. Descrierea standardului 

Conduc torulăentit iiăpubliceăinstituieăşiăpuneă înăaplicareăunăprocesădeămanagementăalăriscurilor,ăcareăs ă
facilitezeărealizareaăeficient ăşiăeficaceăaăobiectivelorăacesteia. 

8.2.ăCerin eăgenerale 

8.2.1.ăEntit ileăpubliceă îşiădefinescăpropriaă strategieăprivindă riscurileăcuăcareă seăpotăconfruntaăşiă asigur ă
documentareaă complet ă şiă adecvat ă aă acesteia,ă precumă şiă accesibilitateaă întregiiă organiza iiă laă
documenta ie. 

8.2.2.ă Conducereaă entit iiă publiceă îşiă stabileşteă clară obiectiveleă şiă activit ileă cuprinseă într-o lista a 
obiectivelor,ă aă activit iloră şiă a indicatoriloră deă performan ă sauă deă rezultat,ă înă vedereaă identific riiă şiă
definirii riscurilor asociate acestora. 

8.2.3.ăConduc torulăentit iiăpubliceăareăobliga iaăcre riiăşiămen ineriiăunuiăsistemăeficientădeămanagementă
al riscurilor, în principal, prin: 

a)ăidentificareaăriscurilorăînăstrâns ăleg tur ăcuăactivit ileădinăcadrulăobiectivelorăspecificeăaăc rorărealizareă
ară puteaă fiă afectat ă deă materializareaă riscurilor;ă identificareaă amenin rilor/vulnerabilit iloră prezenteă înă
cadrulăactivit ilorăcurenteăaleăentit iiăcareăarăputeaăconduceălaăs vârşireaăunorăfapteădeăcorup ieăşiăfraude; 



b)ă evaluareaă riscurilor,ă prină m surareaă probabilit iiă deă apari ieă şiă aă impactuluiă asupraă activit iloră dină
cadrulă obiectiveloră înă cazulă înă careă acesteaă seă materializeaz ;ă ierarhizareaă şiă prioritizareaă riscuriloră înă
func ieădeătoleran aălaărisc,ăaprobat ădeăc treăconducereaăentit ii; 

c)ăstabilireaăstrategieiădeăgestionareăaăriscurilorăprinăidentificareaăcelorămaiăadecvateămodalit iădeătratareăaă
riscurilor, astfel încât acesteaă s ă seă încadrezeă înă limiteleă toleran eiă laă riscă aprobateă deă c treă conducereaă
entit iiăşiăs ăasigureădelegareaăresponsabilit iiădeăadministrareăaăacestoraăc treăceleămaiăpotriviteăniveluriă
decizionale; 

d)ămonitorizareaăimplement riiăm surilorădeăcontrol,ăprecumăşiăaăeficacit iiăacestora; 

e)ărevizuireaăşiăraportareaăperiodic ăaăsitua ieiăriscurilor. 

8.2.4.ăToateăactivit ileăşiăac iunileăini iateăşiăpuseăînăaplicareăînăcadrulăprocesuluiădeăgestionareăaăriscuriloră
sunt riguros documentate, iar sinteza informa iilor/datelorăşiădeciziilorăluateăînăacestăprocesăesteăcuprins ăînă
Registrulăriscurilor,ădocumentăcareăatest ăc ăînăcadrulăentit iiăpubliceăexist ăunăsistemădeămanagementăală
riscurilorăşiăc ăacestaăfunc ioneaz . 

8.2.5. Responsabilii cu riscurile peăcompartimenteădinăcadrulăentit iiăpubliceăcolecteaz ăriscurileăaferenteă
activit ilorăstabiliteăprinăfişeleădeăpost,ăstrategiaădeărisc,ăriscurileărevizuiteăşiăm surileădeăcontrolăînăcursădeă
implementare,ă stabiliteă înăcadrulă şedin elorăEchipeiădeăgestionare a riscurilor de la personalul din cadrul 
fiec ruiăcompartiment. 

8.2.6.ăPentruăactualizareaăriscurilorădeălaănivelulăcompartimentelor,ăacestea,ăpeăbazaăformularelorădeăalert ă
laă risc,ă suntă analizateă şiă dezb tuteă înă şedin eleă Echipeiă deă gestionareă aă riscurilor,ă înă careă seă stabilescă şiă
m surileă deă controlă necesareă pentruă aă fiă administrate,ă careă seă transmită compartimentelor,ă peă bazaă
proceselor-verbaleăîntocmiteădeăc treăsecretarulăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilor. 

8.2.7.ă M surileă deă controlă stabiliteă înă cadrulă şedin eloră Echipeiă deă gestionareă aă riscurilor,ă transmiseă
compartimentelorăpentruăimplementare,ăseăcentralizeaz ălaănivelulăentit ii,ădeăc treăsecretarulăechipei,ăîntr-
unăplanădeăimplementareăaăm surilorădeăcontrolăînăvedereaăurm ririiăimplement rii lor.ăM surileădeăcontrolă
suntă obligatoriiă pentruă administrareaă riscuriloră semnificativeă deă laă nivelulă compartimenteloră şiă seă
implementeaz ăprinăconsiliereaăacordat ădeăc treăcompartimentulădeăaudităinternăşiăopereaz ăpân ălaăoănou ă
analiz ăşiărevizuireăanual ăaăacestora. 

8.2.8.ă Conduc toriiă compartimenteloră asigur ă cadrulă organiza ională şiă procedurală pentruă punereaă înă
aplicare,ădeăc treăpersoaneleăresponsabile,ăaăm surilorădeăcontrolăstabiliteă înăcadrulăşedin elorăEchipeiădeă
gestionareăaăriscurilorăşiăcare seăurm rescăpeăbazaăuneiăsitua iiădeăimplementareăaăm surilorădeăcontrol,ădeă
c treăresponsabiliăcuăriscurileădeălaănivelulăcompartimentelor. 

8.2.9.ă Conduc toriiă compartimenteloră asigur ă elaborareaă rapoarteloră privindă desf şurareaă procesuluiă deă
gestionare aă riscurilor,ă careă cuprindă num rulă totală deă riscuriă gestionateă laă nivelulă compartimentelor,ă
num rulădeăriscuriătratateăşiănesolu ionateăpân ălaăsfârşitulăanului,ăm surileădeăcontrolăimplementateăsauăînă
cursădeăimplementareăşiăeventualeleărevizuiriăaleăevalu riiăriscurilor,ăcuărespectareaălimitelorădeătoleran ălaă
riscă aprobateă deă conducereaă entit iiă publice,ă peă careă leă transmită secretaruluiă Echipeiă deă gestionareă aă
riscurilor. 

8.2.10. Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, pe baza rapoartelor anuale primite de la 
compartimente,ăactualizeaz ăplanulădeăimplementareăaăm surilorădeăcontrolălaănivelulăentit iiăşiăelaboreaz ă
oă informareă privindă desf şurareaă procesuluiă deă gestionareă aă riscuriloră laă nivelulă entit iiă înă vedereaă



analiz riiă înăcadrulăEchipeiădeăgestionareăaă riscurilorăşiă transmiteriiăspreăanaliz ăşiăaprobareăComisieiădeă
monitorizare. 

8.2.11.ăConducereaăentit iiăpubliceăanalizeaz ămediulăextinsădeăriscăînăcareăac ioneaz ăşiăstabileşteămodulă
înăcareăacestaăîiăafecteaz ăstrategiaădeăgestionareăa riscurilor. 

8.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 273/2006 privindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan a Guvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulă intern/managerialăşiăcontrolulă financiarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă215/2012ăprivindăaprobareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieăpeăperioadaă2012ă- 
2015,ăaăInventaruluiăm surilorăpreventiveăanticorup ieăşiăaăindicatorilorădeăevaluare,ăprecumăşiăaăPlanuluiă
na ionalădeăac iuneăpentruăimplementareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieă2012ă- 2015; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă2.288/2004ăpentruăaprobareaărepartiz riiăprincipalelorăfunc iiădeăsprijinăpeăcareă
leă asigur ă ministerele,ă celelalteă organeă centraleă şiă organiza iileă neguvernamentaleă privindă prevenireaă şiă
gestionareaăsitua iilorădeăurgen ; 

- Metodologieădeă implementareăaă standarduluiădeăcontrolă internă"Managementulă riscurilor",ă elaborat ădeă
Ministerulă Finan eloră Publice,ă publicat ă pe adresa de internet a Secretariatului General al Guvernului, 
www.sgg.ro 

 

Standardul 9 - Proceduri 

9.1. Descrierea standardului 

Conducereaă entit iiă publiceă asigur ă elaborareaă proceduriloră formalizateă pentruă proceseleă sauă activit ileă
derulate în cadrul entit iiăşiăleăaduceălaăcunoştin ăpersonaluluiăimplicat,ărespectivăprocedurileădeăsistemăşiă
proceduriăopera ionale. 

9.2.ăCerin eăgenerale 

9.2.1.ăConducereaăentit iiăpubliceăseăasigur ,ăpeăbazaăuneiălisteăaăobiectivelor,ăactivit ilorăşiăindicatoriloră
de performan ăsauădeărezultat,ăc ăpentruătoateăproceseleămajore,ăactivit ile,ăac iunileăşi/sauăevenimenteleă
semnificativeăexist ăoădocumenta ieăadecvat ăşiăc ăopera iunileăsuntăconsemnateăînădocumente. 

9.2.2.ăPentruăcaăprocedurileăformalizateăs ădevin ăinstrumente eficace de control intern, acestea trebuie: 

- s ăseărefereălaătoateăproceseleăşiăactivit ileăimportante; 

- s ă asigureă oă separareă corect ă aă func iiloră deă ini iere,ă deă verificare,ă deă avizareă şiă deă aprobareă aă
opera iunilor; 



- s ăfieăprecizateăînădocumente scrise; 

- s ăfieăsimple,ăcomplete,ăpreciseăşiăadaptateăproceselorăşiăactivit iiăprocedurate; 

- s ăfieăactualizateăînăpermanen ; 

- s ăfieăaduseălaăcunoştin ăpersonaluluiăimplicat. 

9.2.3.ăConducereaăentit iiăpubliceăseăasigur ăc ,ăpentruătoateăsitua iileăînăcareădinăcauzaăunorăcircumstan eă
deosebiteă apară abateriă fa ă deă politicileă sauă procedurileă stabilite,ă seă întocmescă documenteă adecvate,ă
aprobateă laă ună nivelă corespunz tor,ă înainteă deă efectuareaă opera iunilor.ă Circumstan eleă şiă modulă deă
gestionare a situa iilorădeăabatereădeălaăpoliticileăşiăprocedurileăexistenteăseăanalizeaz ăperiodic,ăînăvedereaă
desprinderiiăunorăconcluziiădeăbun ăpractic ăpentruăviitor,ăceăurmeaz ăaăfiăformalizate. 

9.2.4.ăProcedurileăformalizateăconceputeăşiăaplicateădeăc treăpersonalulăentit iiăpubliceătrebuieăs ăasigureăoă
separareăaăfunc iilorădeăini iereăşiădeăverificare,ăastfelăîncâtăatribu iileăşiăresponsabilit ileădeăaprobare,ădeă
efectuareăşiădeăcontrolăalăopera iunilorăs ă fieă încredin ateăunorăpersoaneădiferite.ă Înăacestămod, se reduce 
considerabilă risculă deă eroare,ă fraud ,ă înc lcareă aă legisla iei,ă precumă şiă risculă deă nedetectareă aă acestoră
probleme. 

9.2.5.ă Procedurileă formalizateă elaborateă şiă aplicateă deă întregă personalulă entit iiă publiceă trebuieă s ă fieă înă
conformitate cu structuraăuneiăproceduriăprivindăelaborareaăprocedurilor,ăcareăesteăoăprocedur ădeăsistemăşiă
seă elaboreaz ă peă bazaă anexeiă nr.ă 2ă laă Ordinulă secretaruluiă generală ală Guvernuluiă nr.ă 400/2015,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare.ă Procedurileă formalizateă seă semneaz ă laă întocmireă deă c treă
responsabiliă deă activit i,ă laă verificareă deă c treă şefulă deă compartiment,ă laă avizareă deă c treă preşedinteleă
Comisieiădeămonitorizareăşiăseăaprob ădeăc treăconduc torulăentit iiăpublice. 

9.2.6.ă Conduc toriiă entit iloră publiceă înă care,ă dină cauzaă num ruluiă mică deă salaria i,ă seă limiteaz ă
posibilitateaă deă aplicareă aă separ riiă atribu iiloră şiă responsabilit iloră trebuieă s ă fieă conştien iă deă risculă
cumul riiă atribu iiloră şiă responsabilit iloră şiă s ă compensezeă aceast ă limitareă prină activit iă deă controlă
suplimentareăimplementateăpeăfluxulăproceselorăsauăactivit ilor. 

9.2.7.ăÎnăentit ileăpublice,ăaccesulălaăresurseleămateriale,ăfinanciareăşiăinforma ionale,ăprecumăşiăprotejareaă
şiă folosireaă corect ă aă acestoraă seă reglementeaz ă prin acteă administrative,ă careă seă aducă laă cunoştin aă
salaria ilor.ăRestrângereaăaccesuluiălaăresurseăreduceărisculăutiliz riiăinadecvateăaăacestora. 

9.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 15/1994 privindă amortizareaă capitaluluiă imobilizată înă activeă corporaleă şiă necorporale,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituireaădeăgaran iiăşiă r spundereaă înă leg tur ăcuă
gestionareaăbunurilorăagen ilorăeconomici,ăautorit ilorăsauăinstitu iilorăpublice,ăcuămodific rileăulterioare; 

- Legea contabilit iiănr.ă82/1991,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 182/2002 privindăprotec iaăinforma iilorăclasificate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privindăbunurileăproprietateăpublic ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 



- Legea nr. 273/2006 privindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 privindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonan a de urgen  aăGuvernuluiănr.ă66/2011ăprivindăprevenirea,ăconstatareaăşiăsanc ionareaănereguliloră
ap ruteăînăob inereaăşiăutilizareaăfondurilorăeuropeneăşi/sauăaăfondurilorăpubliceăna ionaleăaferenteăacestora,ă
aprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă142/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan a de urgen  aăGuvernuluiănr.ă94/2011ăprivindăorganizareaăşiăfunc ionareaăinspec ieiăeconomico-
financiare,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă107/2012,ăcuămodific rileăulterioare; 

- Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerialăşiăcontrolulă financiarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan a de urgen  aăGuvernuluiă nr.ă 146/2002ăprivindă formareaă şiă utilizareaă resurseloră derulateă prină
trezoreriaăstatului,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă781/2002ăprivindăprotec iaăinforma iilorăsecreteădeăserviciu; 

- Hot rârea Guvernului nr. 841/1995ă privindă procedurileă deă transmitereă f r ă plat ă şiă deă valorificareă aă
bunurilorăapar inândăinstitu iilorăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
organizareăşiăexercitareăaăcontroluluiăfinanciarădeăgestiune; 

- Decretul nr.ă209/1976ăpentruăaprobareaăRegulamentuluiăopera iilorădeăcas ăaleăunit ilorăsocialiste; 

- Ordinul ministruluiă finan eloră publiceă nr.ă 923/2014ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă generaleă
referitoare la exercitarea controlului financiar preventivăşiăaăCoduluiăspecificădeănormeăprofesionaleăpentruă
persoaneleăcareădesf şoar ăactivitateaădeăcontrolăfinanciarăpreventivăpropriu,ărepublicat; 

- Ordinul ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicareă aă prevederiloră Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 146/2002ă privindă formareaă şiă utilizareaă
resurselorăderulateăprinătrezoreriaăstatului,ăaprobat ăcuămodific riăprinăLegeaănr.ă201/2003,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul ministruluiă finan eloră publiceă nr.ă 1.661ă bis/2003ă pentruă aprobareaă Normeloră metodologiceă
privindămodulădeăîncasareăşiăutilizareăaăfondurilorăb neştiăprimiteăsubăformaădona iilorăşiăsponsoriz rilorădeă
c treăinstitu iileăpublice; 

- Ordinul ministruluiăfinan elorăpubliceănr.ă1.718/2011ăpentruăaprobareaăPreciz rilorăprivindăîntocmireaăşiă
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

- Ordinul ministruluiă finan eloră publiceă nr.ă 1.792/2002ă pentruă aprobareaăNormelorămetodologiceă privindă
angajarea,ă lichidarea,ă ordonan areaă şiă plataă cheltuieliloră institu iiloră publice,ă precumă şiă organizarea,ă
eviden aăşiăraportareaăangajamentelorăbugetareăşiălegale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 



- Ordinul ministruluiă finan elorăpubliceănr.ă2.861/2009ăpentruă aprobareaăNormelorăprivindăorganizareaăşiă
efectuareaăinventarieriiăelementelorădeănaturaăactivelor,ădatoriilorăşiăcapitalurilorăproprii. 

 

Standardul 10 - Supravegherea 

10.1. Descrierea standardului 

Conducereaăentit iiăpubliceăini iaz ,ăaplic ăşiădezvolt ăcontroaleăadecvateădeăsupraveghereăaăactivit ilor,ă
opera iunilorăşiătranzac iilor,ăînăscopulărealiz riiăeficaceăaăacestora. 

10.2.ăCerin eăgenerale 

10.2.1.ă Conducereaă entit iiă publice trebuieă s ă monitorizezeă efectuareaă controaleloră deă supraveghere,ă
pentruăaăseăasiguraăc ăprocedurileăsuntărespectateădeăc treăsalaria iăînămodăefectivăşiăcontinuu. 

10.2.2.ăControaleleădeăsupraveghereă implic ă revizuiriă aleăactivit iiă realizateădeăsalaria i, rapoarte despre 
excep ii,ătest riăprinăsondajeăsauăoriceăalteămodalit iăcareăconfirm ărespectareaăprocedurilor. 

10.2.3.ăConduc toriiăcompartimentelorăverific ăşiăaprob ăactivit ileăsalaria ilor,ădauăinstruc iunileănecesareă
pentru a asigura minimizarea erorilorăşiăpierderilor,ăeliminareaăneregulilorăşiăfraudei,ărespectareaălegisla ieiă
şiăcorectaăîn elegereăşiăaplicareăaăinstruc iunilor. 

10.2.4.ăSupraveghereaăactivit ilorăesteăadecvat ,ăînăm suraăînăcare: 

- fiec ruiăsalariatăiăseăcomunic ăatribu iile,ăresponsabilit ileăşiălimiteleădeăcompeten ăatribuite; 

- seăevalueaz ăsistematicăactivitateaăfiec ruiăsalariat; 

- seăaprob ărezultateleăactivit iiăînădiverseăetapeădeărealizareăaăacesteia. 

10.3.ăReferin eăprincipale 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice; 

- regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice. 

 

Standardul 11 - Continuitateaăactivit ii 

11.1. Descrierea standardului 

Conducereaă entit iiă publiceă identific ă principaleleă amenin riă cuă privireă laă continuitateaă derul riiă
proceseloră şiă activit iloră şiă asigur ă m surileă corespunz toareă pentruă caă activitateaă acesteiaă s ă poat ă



continuaă înă oriceă moment,ă înă toateă împrejur rileă şiă înă toateă planurile,ă indiferentă careă ară fiă naturaă uneiă
perturb riămajore. 

11.2.ăCerin eăgenerale 

11.2.1.ăEntitateaăpublic ăesteăoăorganiza ieăaăc reiăactivitateătrebuieăs ăseăderuleze continuu, prin structurile 
componente.ăEventualaăîntrerupereăaăactivit iiăacesteiaăafecteaz ăatingereaăobiectivelorăstabilite. 

11.2.2.ăConducereaăentit iiăpubliceăinventariaz ăsitua iileăcareăpotăconduceălaădiscontinuit iăînăactivitateăşiă
întocmeşteăun planădeăcontinuitateăaăactivit ii,ăcareăareălaăbaz ăidentificareaăşiăevaluareaăriscurilorăcareăpotă
afectaăcontinuitateaăopera ional . 

Situa iiăgeneratoareădeădiscontinuit i: 

- fluctua iaăpersonalului; 

- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos; 

- fraude; 

- dificult iăşi/sauădisfunc ionalit iăînăfunc ionareaăechipamentelorădinădotare; 

- disfunc ionalit iăproduseădeăuniiăprestatoriădeăservicii; 

- schimb riădeăproceduriăetc. 

11.2.3.ăPlanulădeăcontinuitateăaăactivit iiătrebuieăs ăfieăcunoscut,ăaccesibilăşiăaplicatăînăpractic ădeăsalaria iiă
careăauăstabiliteăsarciniăşiăresponsabilit iăînăimplementareaăacestuia. 

11.2.4.ăConducereaăentit iiăpubliceăac ioneaz ăînăvedereaăasigur riiăcontinuit iiăactivit iiăprinăm suriăcareă
s ăprevin ăapari iaăsitua iilorădeădiscontinuitate,ăspreăexemplu: 

- angajareaădeăpersonalăînăloculăcelorăpensiona iăsauăpleca iădinăentitateaăpublic ădinăalteăconsiderente; 

- delegarea,ăînăcazulăabsen eiătemporareă(concedii,ăplec riăînămisiuneăetc.); 

- proceduri formalizateă pentruă administrareaă situa iiloră careă potă afectaă continuitateaă opera ional ă şiă aă
tranzac iilorăfinanciareărelevante; 

- achizi iiăpentruăînlocuireaăunorăechipamenteănecorespunz toareădinădotare; 

- serviceăpentruăîntre inereaăechipamentelorădinădotare. 

11.2.5.ăConducereaăentit iiăpubliceăasigur ărevizuireaăşiăîmbun t ireaăplanuluiădeăcontinuitateăaăactivit ii,ă
astfelăîncâtăacestaăs ăreflecteăîntotdeaunaătoateăschimb rileăceăintervinăînăorganiza ie. 

11.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 53/2003 - Codulămuncii,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 



- Legea nr. 188/1999 privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 

- Legea nr. 263/2010 privindăsistemulăunitarădeăpensiiăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesionalăalăfunc ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă611/2008ăpentruăaprobareaănormelorăprivindăorganizareaăşiădezvoltareaăcariereiă
func ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 

Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicarea 

12.1. Descrierea standardului 

Înăentitateaăpublic ăsuntăstabiliteătipurileădeăinforma ii,ăcon inutul,ăcalitatea,ăfrecven a,ăsursele,ădestinatariiă
acestoraă şi seă dezvolt ă ună sistemă eficientă deă comunicareă intern ă şiă extern ,ă astfelă încâtă conducereaă şiă
salaria iiăs ăîşiăpoat ăîndepliniăînămodăeficaceăşiăeficientăsarcinile,ăiarăinforma iileăs ăajung ăcompleteăşiălaă
timp la utilizatori. 

12.2.ăCerin eăgenerale 

12.2.1.ă Calitateaă informa iiloră şiă comunicareaă eficient ă sprijin ă conducereaă şiă angaja iiă entit iiă înă
îndeplinireaă sarcinilor,ăaă responsabilit iloră şiă înăatingereaăobiectiveloră şiă intelorăprivindăcontrolulă internă
managerial. 

12.2.2.ă Informa iaă trebuieă s ă fie corect ,ă credibil ,ă clar ,ă complet ,ă oportun ,ă util ,ă uşoră deă în elesă şiă
receptat. 

12.2.3.ăInforma iaătrebuieăs ăbeneficiezeădeăoăcircula ieărapid ,ăînătoateăsensurile,ăinclusivăînăşiădinăexterior,ă
careă s ă necesiteă cheltuieliă reduse,ă prină evitareaă paralelismelor,ă adic ă aă circula ieiă simultaneă aă aceloraşiă
informa iiăpeăcanaleădiferiteăsauădeămaiămulteăoriăpeăacelaşiăcanalăşiăaătranscrieriiăinutileădeădate. 

12.2.4.ăConducereaă entit iiă publiceă stabileşteămetodeă şiă c iă deă comunicareă careă s ă asigureă transmiterea 
eficaceă aă datelor,ă informa iiloră şiă deciziiloră necesareă desf şur riiă proceseloră organiza iei,ă inclusivă
îndeplinirii obiectivelor de control. 

12.2.5.ăSistemulădeăcomunicareătrebuieăs ăfieăflexibilăşiărapid,ăatâtăînăinteriorulăentit iiăpublice,ăcâtăşiăîntre 
aceastaăşiămediulăexternăşiăs ăserveasc ăscopurilorăutilizatorilor. 

12.2.6.ă Comunicareaă cuă p r ileă externeă trebuieă s ă seă realizezeă prină canaleă deă comunicareă stabiliteă şiă
aprobate,ăcuărespectareaălimitelorădeăresponsabilitateăşiăaădeleg rilorădeăautoritate, stabilite de manager. 



12.2.7.ăConducereaăentit iiăpubliceăreevalueaz ăsistematicăşiăperiodicăcerin eleădeăinforma iiăşiăstabileşteă
natura,ă dimensiuneaă şiă surseleă deă informa iiă şiă dateă careă corespundă satisfaceriiă nevoiloră deă informareă aă
entit ii. 

12.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 52/2003 privindătransparen aădecizional ăînăadministra iaăpublic ,ărepublicat ; 

- Legea contabilit iiănr.ă82/1991,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privindăliberulăaccesălaăinforma iileădeăinteresăpublic,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare; 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonan a de urgen  aăGuvernuluiănr.ă27/2003ăprivindăproceduraăaprob riiătacite,ăaprobat ăcuămodific riă
şiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă486/2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiă nr.ă 26/2003ă privindă transparen aă rela iiloră financiareă dintreă autorit ileă publiceă şiă
întreprinderileăpublice,ăprecumăşiătransparen aăfinanciar ăînăcadrulăanumitorăîntreprinderi; 

- Hot rârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001ăprivindăliberulăaccesălaăinforma iileădeăinteresăpublic; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele 
m suriăpentruăasigurareaătransparen eiăînăexercitareaădemnit ilorăpublice,ăaăfunc iilorăpubliceăşiăînămediulă
deă afaceri,ă prevenireaă şiă sanc ionareaă corup iei,ă referitoareă laă implementareaă Sistemuluiă Electronică
Na ional,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernuluiă nr.ă 1.723/2004ă privindă aprobareaă Programuluiă deă m suriă pentruă combatereaă
birocra ieiăînăactivitateaădeărela iiăcuăpublicul,ăcuămodific rileăulterioare; 

- bugetulăaprobatăalăfiec reiăentit iăpublice; 

- analizeăperiodiceăasupraăexecu ieiăbugetare; 

- ordine/deciziiăaleăconduc toruluiăentit iiăpublice; 

- adresaădeăinternetăaăentit iiăpublice. 

 

Standardul 13 - Gestionarea documentelor 

13.1. Descrierea standardului 



Conduc torulă entit iiă publiceă organizeaz ă şiă administreaz ă procesulă deă creare,ă revizuire,ă organizare,ă
stocare,ă utilizare,ă identificareă şiă arhivareă aă documenteloră interneă şiă aă celoră proveniteă dină exteriorulă
organiza iei,ă oferindă controlă asupraă cicluluiă completă deă via ă ală acestoraă şiă accesibilitateă conduceriiă şiă
angaja ilorăentit ii,ăprecumăşiăter ilorăabilita i. 

13.2.ăCerin eăgenerale 

13.2.1.ă Înă fiecareă entitateă public ă suntă definiteă reguliă clareă şiă suntă stabiliteă proceduriă cuă privireă laă
înregistrarea,ăexpedierea,ăredactarea,ăclasificarea,ăîndosarierea,ăprotejareaăşiăp strareaădocumentelor. 

13.2.2.ăConduc torulăentit iiăpubliceăorganizeaz ăunăcompartimentădistinctăpentruăprimirea,ă înregistrareaă
şiăexpediereaădocumentelor,ăiarălaănivelulăfiec ruiăcompartimentăseă ine,ăînămodăobligatoriu,ăoăeviden ăaă
documentelorăprimiteăşiăexpediate. 

13.2.3.ă Înă entitateaă public ă suntă implementateă m suriă deă securitateă pentruă protejareaă documenteloră
împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc. 

13.2.4. Conducereaăentit iiăpubliceăasigur ăcondi iileănecesareăcunoaşteriiăşiărespect riiădeăc treăangaja iăaă
reglement rilorălegaleăprivindăaccesulălaădocumenteleăclasificateăşiămodulădeăgestionareăaăacestora. 

13.2.5.ăÎnăentitateaăpublic ăesteăcreatăunăsistemădeăp strare/arhivareăexhaustivăşiăactualizatăaădocumentelor,ă
potrivităunorăreguliăşiăproceduriăstabilite,ăînăvedereaăasigur riiăconserv riiălorăînăbuneăcondi iiăşiăpentruăaăfiă
accesibile personalului competent în a le utiliza. 

13.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea ArhivelorăNa ionaleănr.ă16/1996,ărepublicat ; 

- Legea nr. 182/2002 privindăprotec iaăinforma iilorăclasificate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legea nr. 455/2001 privindăsemn turaăelectronic ,ărepublicat ; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă27/2002ăprivindăreglementareaăactivit iiădeăsolu ionareăaăpeti iilor,ăaprobat ăcuă
modific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă233/2002; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea 
administra ieiăpublice; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobareaă Normeloră tehniceă şiă metodologiceă pentruă
aplicareaăLegiiănr.ă455/2001ăprivindăsemn turaăelectronic ,ăcuămodific rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul,ădistribuireaăşiăprotec ia,ăpeăteritoriulă
României,ăaăcoresponden eiăclasificate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

 

Standardul 14 - Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar  



14.1. Descrierea standardului 

Conduc torulă entit iiă publiceă asigur ă bunaă desf şurareă aă proceseloră şiă exercitareaă formeloră deă controlă
internă adecvate,ă careă garanteaz ă c ă dateleă şiă informa iileă aferenteă utilizateă pentruă întocmireaă situa iiloră
contabileăanualeăşiăaărapoartelorăfinanciareăsuntăcorecte,ăcompleteăşiăfurnizateălaătimp. 

14.2.ăCerin eăgenerale 

14.2.1.ăConduc torulăentit iiăpubliceăesteăresponsabilădeăorganizareaăşiă inereaălaăziăaăcontabilit iiăşiădeă
prezentareaălaătermenăaăsitua iilorăfinanciareăasupraăsitua ieiăpatrimoniuluiăaflatăînăadministrareaăsa,ăprecumă
şiăaăexecu ieiăbugetare,ăînăvedereaăasigur riiăexactit iiătuturorăinforma iilorăcontabileăaflateăsubăcontrolulă
s u. 

14.2.2.ă Conduc torulă compartimentuluiă financiar-contabilă asigur ă calitateaă informa iiloră şiă dateloră
contabileăutilizateă laă realizareaăsitua iilor contabile,ăcareăreflect ă înămodă realăactiveleăşiăpasiveleăentit iiă
publice. 

14.2.3.ă Situa iileă financiareă anualeă suntă înso iteă deă rapoarteă anualeă deă performan ă înă careă seă prezint ă
pentruăfiecareăprogramăobiectivele,ărezultateleăpreconizateăşiăceleăob inute,ăindicatoriiăşiăcosturileăasociate. 

14.2.4.ă Înă entitateaă public ă suntă elaborateă proceduriă şiă controaleă contabileă documentateă înă modă
corespunz tor,ăvizândăcorectaăaplicareăaăactelorănormativeădinădomeniulăfinanciar-contabilăşiăalăcontroluluiă
intern. 

14.3.ăReferin eăprincipale 

- Legeaăcontabilit iiănr.ă82/1991,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaănr.ă500/2002ăprivindăfinan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă81/2003ăprivindăreevaluareaăşiăamortizareaăactivelorăfixeăaflateăînăpatrimoniulă
institu iilorăpublice,ăaprobat ăprinăLegeaănr.ă493/2003,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordonan aăGuvernuluiănr.ă119/1999ăprivindăcontrolulăintern/managerialăşiăcontrolulăfinanciarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul ministruluiăfinan elorăpubliceănr.ă1.802/2014ăpentruăaprobareaăReglement rilorăcontabileăprivindă
situa iileă financiareă anualeă individualeă şiă situa iileă financiareă anualeă consolidate,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 

- Ordinul ministruluiă finan eloră publiceă nr.ă 1.917/2005ă pentruă aprobareaăNormelorămetodologiceă privindă
organizareaăşiăconducereaăcontabilit iiăinstitu iilorăpublice,ăPlanulădeăconturiăpentruăinstitu iileăpubliceăşiă
instruc iunileădeăaplicareăaăacestuia,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Normeămetodologiceăprivindăîntocmireaăşiădepunereaăsitua iilorăfinanciareătrimestriale,ăprecumăşiăaăunoră
raport riăfinanciareălunare,ăelaborateădeăMinisterulăFinan elorăPublice; 



- Normeămetodologiceăprivindăprincipaleleăaspecteălegateădeăîntocmireaăşiădepunereaăsitua iilorăfinanciareă
anualeăşiăaă raport rilorăcontabileăanualeăaleăoperatorilorăeconomiciă laăunit ileă teritorialeăaleăMinisteruluiă
Finan elorăPublice. 

 

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial 

15.1. Descrierea standardului 

Conduc torulăentit iiăpubliceăinstituieăoăfunc ieădeăevaluareăaăcontroluluiăinternămanagerial,ăelaborând,ăînă
acestăscop,ăpolitici,ăplanuriăşiăprograme. 

Conduc torulă entit iiă publiceă elaboreaz ,ă anual,ă prină asumareaă responsabilit iiă manageriale,ă ună raportă
asupra propriului sistem de control intern managerial. 

15.2.ăCerin eăgenerale 

15.2.1.ă Conduc torulă entit iiă publiceă asigur ă verificareaă şiă evaluareaă înă modă continuuă aă func ion riiă
sistemuluiă deă controlă internă managerială şiă aă componenteloră sale,ă pentruă aă identificaă laă timpă
sl biciunile/deficien eleă controluluiă internă şiă pentruă aă luaă m suriă deă corectare/eliminareă înă timpă utilă aă
acestora. 

15.2.2.ă Conducereaă entit iiă publiceă efectueaz ,ă celă pu ină oă dat ă peă an,ă peă bazaă unuiă program/plană deă
evaluareăşiăaăuneiădocumenta iiăadecvate,ăoăverificareăşiăautoevaluareăaăpropriuluiăsistemădeăcontrolăinternă
managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial. 

15.2.3.ă Conduc torulă entit iiă publiceă iaă m suriă adecvateă şiă prompteă pentruă remediereaă
deficien elor/sl biciuniloră identificateă înă procesulă deă autoevaluareă aă sistemuluiă deă controlă internă
managerial. 

15.2.4.ă Conduc torulă entit iiă publiceă elaboreaz ,ă anual,ă ună raportă asupraă sistemuluiă deă controlă internă
managerial,ăcaăbaz ăpentruăunăplanădeăac iuneăcareăs ăcon in ăzoneleăvulnerabileăidentificate,ăinstrumenteleă
deăcontrolănecesarăaă fiă implementate,ăm suriăşiădirec iiădeăac iuneăpentruă creştereaăcapacit iiăcontroluluiă
internămanagerialăînărealizareaăobiectivelorăentit ii. 

15.3.ăReferin eăprincipale 

- Legea nr. 672/2002 privindăauditulăpublicăintern,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare; 

- Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlulă intern/managerialăşiăcontrolulă financiarăpreventiv,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerialăalăentit ilorăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice; 

- regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice. 



 

Standardul 16 - Auditul intern 

16.1. Descrierea standardului 

Entitateaă public ă înfiin eaz ă sauă areă accesă laă oă capacitateă deă audită competent ,ă careă areă înă structuraă saă
auditoriăcompeten i,ăaăc rorăactivitateăseădesf şoar ,ădeăregul ,ăconformăunorăprogrameăbazateăpeăevaluarea 
riscurilor. 

16.2.ăCerin eăgenerale 

16.2.1.ăAuditulăinternăasigur ăevaluareaăindependent ăşiăobiectiv ăaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerială
alăentit iiăpublice. 

16.2.2.ăDomeniulăactivit iiădeăaudităinternătrebuieăs ăpermit ăob inereaăuneiăasigur ri cu privire la procesul 
deămanagementăalăriscurilor,ădeăcontrolăşiădeăconducereă(guvernan ). 

16.2.3.ă Compartimentulă deă audită publică internă esteă dimensionată peă bazaă volumuluiă deă activitateă şiă aă
m rimiiăriscurilorăasociate,ăastfelă încâtăs ăasigureăauditarea activit ilorăcuprinseăînăsferaăaudituluiăpublică
intern. 

16.2.4.ăAtribu iileăconduc toruluiăcompartimentuluiădeăaudităinternătrebuieăasumateăprinăsemn tur ădeăc treă
un responsabil. 

16.2.5. Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public internătrebuieăs ăposedeăcompeten eleă
profesionaleănecesareăpentruărealizareaăactivit ilorăcuprinseăînăsferaăaudituluiăpublicăintern. 

16.2.6.ăAuditoriiăinterniătrebuieăs ăîşiăîmbun t easc ăcunoştin ele,ăabilit ileăşiăvalorileăînăcadrulăform riiă
profesionale continueăşiă s ăasigureăcompatibilitateaăpreg tiriiăcuătipulăşiănaturaămisiunilorădeăaudită internă
care trebuie realizate. 

16.2.7.ă Auditorulă internă finalizeaz ă ac iunileă saleă prină rapoarteă deă audit,ă înă careă enun ă puncteleă slabeă
identificateăînăsistemăşiăformuleaz ărecomand riăpentruăeliminareaăacestora. 

16.2.8.ă Conduc torulă entit iiă publiceă dispuneă m surileă necesare,ă avândă înă vedereă recomand rileă dină
rapoarteleădeăaudităintern,ăînăscopulăelimin riiăpunctelorăslabeăconstatateădeămisiunileădeăauditare. 

16.3. Referin eăprincipale 

- Legeaănr.ă672/2002ăprivindăauditulăpublicăintern,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare; 

- Hot rârea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de nominalizare a 
membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern; 

- Hot rârea Guvernuluiănr.ă1.086/2013ăpentruă aprobareaăNormelorăgeneraleăprivindăexercitareaă activit iiă
de audit public intern; 

- Hot rârea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru 
asigurareaăfunc ieiădeăaudităpublicăintern; 



- Hot rârea Guvernuluiă nr.ă 1.259/2012ă pentruă aprobareaă Normeloră privindă coordonareaă şiă desf şurareaă
proceseloră deă atestareă na ional ă şiă deă preg tireă profesional ă continu ă aă auditoriloră interniă dină sectorulă
publicăşiăaăpersoanelorăfizice; 

- Ordinul ministruluiă finan eloră publiceă nr.ă 252/2004ă pentruă aprobareaă Coduluiă privindă conduitaă etic ă aă
auditorului intern. 

 

4. Glosar de termeni 

 

Abatere - înc lcareaăuneiădispozi iiăcuăcaracterăadministrativăşiădisciplinar. 

Activitate - totalitateaă atribu iiloră deă oă anumit ă natur ă careă determin ă proceseă deămunc ă cuă ună gradă deă
omogenitateă şiă similaritateă ridicat;ă cunoştin eleă necesareă realiz riiă activit iiă suntă dină domeniiă limitate,ă
personalul utilizatăputândăaveaăastfelăoăpreg tireăprofesional ăsensibilăunitar ;ăactivitateaăcuprindeăatribu iiă
omogeneăceărevinăcompartimentelorăentit iiăpublice. 

Activitateăprocedurabil  - totalitateaăatribu iilorădeăoăanumit ănatur ăcareădetermin ăproceseădeămunc ăcuă
ună gradă deă complexitateă şiă omogenitateă ridicat,ă pentruă careă seă potă stabiliă reguliă şiă modalit iă deă lucru,ă
generalăvalabile,ăînăvedereaăîndeplinirii,ăînăcondi iiădeăregularitate,ăeficacitate,ăeconomicitateăşiăeficien ,ăaă
obiectivelorăcompartimentului/entit iiăpublice. 

Atribu ie - unăansambluădeăsarciniădeăacelaşiătip,ănecesareăpentruărealizareaăuneiăanumiteăactivit iăsauăuneiă
p r iă aă acesteia,ă careă seă execut ă periodică sauă continuuă şiă careă implic ă cunoştin eă specializateă pentruă
realizarea unui obiectiv specific. 

Audit public intern - activitateăfunc ionalăindependent ăşiăobiectiv ,ădeăasigurareăşiăconsiliere,ăconceput ăs ă
adaugeăvaloareăşiăs ăîmbun t easc ăactivit ileăentit iiăpublice;ăajut ăentitateaăpublic ăs ăîşiăîndeplineasc ă
obiectivele, printr-o abordareă sistematic ă şiămetodic ,ăevalueaz ăşiă îmbun t eşteăeficien aăşiă eficacitateaă
managementuluiăriscului,ăcontroluluiăşiăproceselorădeăguvernan . 

Autoevaluarea controlului intern - ună procesă înă careă eficacitateaă controluluiă internă esteă examinat ă şiă
evaluat ,ăînăscopulăfurniz riiăuneiăasigur riărezonabileăc ătoateăobiectiveleăentit iiăpubliceăvorăfiărealizate. 

Competen a - capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea sarcinii. 

Competen aă profesional  - capacitatea de a aplica, a transferaă şiă aă combinaă cunoştin eă şiă deprinderiă înă
situa iiăşiămediiădeămunc ădiverse,ăpentruăaărealizaăactivit ileăceruteălaăloculădeămunc ,ălaănivelulăcalitativă
specificatăînăstandardulăocupa ional. 

Comunicare - transmitereaăşiăschimbulădeăinforma iiă(mesaje)ăîntreăpersoane;ăprocesăprinăcareăunăemi toră
transmiteăoăinforma ieăreceptoruluiăprinăintermediulăunuiăcanal,ăcuăscopulădeăaăproduceăasupraăreceptoruluiă
anumite efecte. 

Coordonare - armonizareaădeciziilorăşiăaăac iunilorăcomponentelorăstructuraleăale entit iiăpubliceăpentruăaă
se asigura realizarea obiectivelor acesteia. 



Control intern managerial - ansamblulă formeloră deă controlă exercitateă laă nivelulă entit iiă publice,ă inclusivă
auditulăintern,ăstabiliteădeăconducereăînăconcordan ăcuăobiectiveleăacesteiaăşiăcuăreglement rileălegale,ăînă
vedereaă asigur riiă administr riiă fonduriloră înă modă economic,ă eficientă şiă eficace;ă acestaă include,ă deă
asemenea,ă structurileă organizatorice,ă metodeleă şiă procedurile.ă Sintagmaă "controlă internă managerial"ă
subliniaz ă responsabilitateaă tuturoră niveluriloră ierarhiceă pentruă inereaă subă controlă aă tuturoră proceseloră
interneădesf şurateăpentruărealizareaăobiectivelorăgeneraleăşiăaăcelorăspecifice. 

Alteădefini iiăaleăcontroluluiăintern: 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare: control intern - 
totalitateaăpoliticilorăşiăprocedurilorăelaborateăşiăimplementateădeămanagementulăentit iiăpubliceăpentruăaă
asigura:ă atingereaă obiectiveloră entit iiă într-ună modă economic,ă eficientă şiă eficace;ă respectarea regulilor 
specificeă domeniului,ă aă politiciloră şiă deciziiloră managementului;ă protejareaă bunuriloră şiă informa iilor,ă
prevenireaăşiădepistareaăfraudelorăşiăerorilor;ăcalitateaădocumentelorăcontabile,ăprecumăşiăfurnizareaăînătimpă
utilădeăinforma ii de încredere pentru management. 

- Comisiaă European : controlul intern reprezint ă ansamblulă politiciloră şiă proceduriloră conceputeă şiă
implementateă deă c treămanagementulă şiă personalulă entit iiă publice,ă înă vedereaă furniz riiă uneiă asigur riă
rezonabile pentru: atingereaă obiectiveloră entit iiă publiceă într-ună modă economic,ă eficientă şiă eficace;ă
respectareaă reguliloră externeă şiă aă politiciloră şiă reguliloră managementului;ă protejareaă bunuriloră şiă aă
informa iilor;ă prevenireaă şiă depistareaă fraudeloră şiă greşelilor;ă calitateaă documenteloră deă contabilitateă şiă
producereaăînătimpăutilădeăinforma iiădeăîncredere,ăreferitoareălaăsegmentulăfinanciarăşiădeămanagement. 

- INTOSAI: controlul intern esteăunăinstrumentămanagerialăutilizatăpentruăaăfurnizaăoăasigurareărezonabil ă
c ăobiectivele managementului sunt îndeplinite. 

- Comitetulă Entit iloră Publiceă deă Sponsorizareă aă Comisieiă Treadwayă (S.U.A.)ă - COSO: controlul 
intern esteă ună procesă implementată deă managementulă entit iiă publice,ă careă inten ioneaz ă s ă furnizezeă oă
asigurare rezonabil ă cuă privireă laă atingereaă obiectivelor,ă grupateă înă urm toareleă categorii:ă eficacitateaă şiă
eficien aăfunc ion rii;ăfiabilitateaăinforma iilorăfinanciare;ărespectareaălegilorăşiăregulamentelor. 

- Institutulă Canadiană ală Contabililoră Autoriza iă (Criteriaă of Control): controlul intern este ansamblul 
elementelorăuneiăorganiza iiă(inclusivăresursele,ăsistemele,ăprocesele,ăcultura,ăstructuraăşiăsarcinile)ăcare,ăînă
modă colectiv,ă îiă ajut ă peă oameniă s ă realizezeă obiectiveleă entit iiă publice,ă grupateă înă treiă categorii: 
eficacitateaă şiă eficien aă func ion rii;ă fiabilitateaă informa ieiă interneă şiă externe;ă respectareaă legilor,ă
regulamentelorăşiăpoliticilorăinterne. 

Culturaăentit iiăpublice - form ădeăcultur ăorganiza ional ,ăceăreprezint ăarmonizareaăvalorilorăindividuale, 
înăvedereaăorient riiălorăconvergenteăspreărealizareaăobiectivelorăfundamentaleăaleăentit iiăpublice.ăCulturaă
reflect ă atitudineaă peă careă oă areă entitateaă public ă fa ă deă schimbare.ă Într-oă entitateă public ă culturaă seă
transmite prin reguli scrise, reguliănescriseăşiăprinăstandardeădeăetic ăsocial ăşiădeăcomportare.ăAcesteaăsuntă
relativăstabileăînătimp.ăÎnăentit ileăpubliceăexist ,ăînăgeneral,ăoăcultur ădeătipănormativ,ăînăcareăaccentulăseă
puneăpeăurm rireaăcorect ăaăprocedurilor,ăcareăsuntămaiăimportante decât rezultatele. De asemenea, în acest 
tipădeăcultur ăorganiza ional ,ăstandardeleăprofesionale,ămoraleăetc.ăsuntăridicate. 

Deficien  - oă situa ieă careă afecteaz ă capacitateaă entit iiă publiceă deă a-şiă atingeă obiectiveleă generale.ă
Conform documentului Liniile directoare privind standardele de control intern în sectorul public emise de 
INTOSAI,ăoădeficien ăpoateă fiăunădefectăperceput,ăpoten ială sauă reală careăodat ă îndep rtată consolideaz ă
controlulă internă şiă contribuieă laă creştereaăprobabilit iiă caăobiectiveleă generaleă aleă entit iiă publiceă s ă fieă
atinse. 



Delegare - procesulădeăatribuireădeăc treăunămanager,ăpeăoăperioad ălimitat ,ăaăunoraădintreăsarcinileăsaleă
unuiăsubordonat,ăîmpreun ăcuăcompeten eleăşiăresponsabilit ileăaferente. 

Disfunc ionalitate - oriceă lips ă deă func ionalitateă sauă nerespectareă înă implementareaă şiă dezvoltareaă
sistemului de control intern managerial. 

Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei 
activit i,ăcuămen inereaăcalit iiăcorespunz toareăaăacestorărezultate. 

Eficacitate - gradulădeăîndeplinireăaăobiectivelorăprogramateăpentruăfiecareădintreăactivit iăşiăraportulădintreă
efectulăproiectatăşiărezultatulăefectivăalăactivit iiărespective. 

Eficien a - maximizarea rezultatelorăuneiăactivit iăînărela ieăcuăresurseleăutilizate. 

Entitateă public  - autoritateă public ,ă institu ieă public ,ă companie/societateă na ional ,ă regieă autonom ,ă
societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorial ă esteă ac ionară majoritar,ă cuă personalitate 
juridic ,ăcareăutilizeaz /administreaz ăfonduriăpubliceăşi/sauăpatrimoniuăpublic. 

Etica - eticaă înă sectorulă publică acoper ă patruă mariă domenii:ă stabilireaă roluluiă şiă aă valoriloră serviciuluiă
public,ă precumă şiă aă r spunderiiă şiă niveluluiă deă autoritateă şiă responsabilitate;ă m suriă deă prevenireă aă
conflictelorădeăintereseăşiămodalit iădeărezolvareăaăacestora;ăstabilireaăreguliloră(standarde)ădeăconduit ăaă
func ionarilorăpublici;ăstabilireaăregulilorăcareăseărefer ălaăneregularit iăgraveăşiăfraud . 

Evaluare - func ieămanagerial ăcareăconst ăînăcomparareaărezultatelorăcuăobiectivele,ădepistareaăcauzal ăaă
principalelorăabateriă(pozitiveăşiănegative)ăînăvedereaălu riiăunorăm suriăcuăcaracterăcorectivăsauăpreventiv. 

Fişaăpostului - documentăcareădefineşteăloculăşiăcontribu iaăpostuluiăînăatingereaăobiectivelorăindividualeăşiă
organiza ionale,ăcaracteristicăatâtăindividului,ăcâtăşiăentit iiăşiăcareăprecizeaz ăsarcinileăşiăresponsabilit ileă
careă îiă revină titularuluiă unuiă post.ă Înă general,ă fişaă postuluiă cuprinde: denumirea postului, obiectivele 
individuale,ă sarcinile,ăcompeten ele,ă responsabilit ile,ă rela iileăcuăalteăposturi,ă cerin eleă specificeăprivindă
preg tirea,ăcalit ile,ăaptitudinileăşiădeprinderileănecesareărealiz riiăobiectivelorăindividualeăstabilite pentru 
postul respectiv. 

Fluxă informa ional - totalitateaă tipuriloră deă informa iiă transmiseă într-un interval de timp determinat, 
asamblate într-unăcircuitălogicăpeăcareădateleăîlăparcurgădinămomentulăcolect riiălorădeălaăsursaădeăinformareă
şiăpân ăînămomentulăfurniz riiălaăunăreceptorăsubăform ădeăinforma ii,ăprinăcanaleăinforma ionaleăadecvateă
destina ieiăacestora. 

Func ie - totalitateaă posturiloră careă auă caracteristiciă asem n toareă dină punctulă deă vedereă ală sarcinilor,ă
obiectivelor,ăcompeten elor,ăresponsabilit ilorăşiăprocedurilor. 

Func ieăpublic  - ansamblulăatribu iilorăşiăresponsabilit ilor,ăstabiliteă înătemeiulă legii,ă înăscopulărealiz riiă
prerogativeloră deă putereă public ă deă c treă administra iaă public ă central ,ă administra iaă public ă local ă şiă
autorit ileăadministrativeăautonome. 

Gestionarea documentelor - procesulădeăadministrareăaădocumentelorăuneiăentit iăpublice,ăpentruăaăserviă
intereseloră acesteia,ă peă parcursulă întregiiă loră durateă deă via ,ă deă laă început,ă prină procesulă deă creare,ă
revizuire, organizare,ăstocare,ăutilizare,ăpartajare,ăidentificare,ăarhivare,ăşiăpân ălaădistrugereaălor. 



Guvernan a - ansamblulă proceseloră şiă structuriloră implementateă deă managementă înă scopulă inform rii,ă
direc ion rii,ăconduceriiăşiămonitoriz riiăactivit ilorăentit iiăpubliceăc treăatingereaăobiectivelorăsale. 

Indicator - expresieănumeric ăceăcaracterizeaz ădinăpunctădeăvedereăcantitativăunăfenomenăsauăunăprocesă
economic,ăsocial,ăfinanciarăetc.ăsauăîiădefineşteăevolu iaăînăfunc ieădeăcondi iileăconcreteădeălocăşiă timpăşiă
leg turaăreciproc ăcuăalteăfenomene.ăIndicatoriiăseăpotăexprimaăînăm rimeăabsolut ,ămedieăsauărelativ . 

Institu ieăpublic  - Parlamentul,ăAdministra iaăPreziden ial ,ăministerele,ăcelelalteăorganeădeăspecialitateăaleă
administra ieiă publice,ă alteă autorit iă publice,ă institu iileă publiceă autonome,ă precumă şiă institu iileă dină
subordinea/coordonareaăacestora,ăfinan ateădinăbugeteleăprev zuteăla art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 
privind finan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

Integritate - caracteră integru;ă sentimentă ală demnit ii,ă drept iiă şiă conştiinciozit ii,ă careă serveşteă dreptă
c l uz ăînăconduitaăomului;ăonestitate,ăcinste,ăprobitate. 

Îndrumareămetodologic  - activitateaădeăconsiliereăînăprocesulădeăimplementareăşiădezvoltareăaăsistemuluiă
deăcontrolăinternămanagerialăînăentit ileăpubliceăşiăacordareaădeăconsultan ădeăspecialitateădeăc treăechipaă
deăîndrumareămetodologic ,ălaăsolicitareaăentit iiăpublice. 

Managementul riscului - metodologieă careă vizeaz ă asigurareaă unuiă controlă globală ală riscului,ă ceă permiteă
men inereaă unuiă nivelă acceptabilă ală expuneriiă laă riscă pentruă entitateaă public ,ă cuă costuriă minime.ă
Managementulă risculuiă cuprindeă oă gam ă larg ă deă activit i rigurosă definiteă şiă organizate,ă plecândă deă laă
condi iileădeăexisten ăşiăobiectiveleăfundamentaleăaleăentit iiăpublice,ăprecumăşiăanalizaăfactorilorădeăriscă
într-oăconcep ieădeăfunc ionareăoptim ăşiăeficient . 

M suriădeăcontrol - stabilireaăunorăac iuniăînăvedereaămonitoriz riiăşiăverific riiăpermanenteăsauăperiodiceăaă
uneiăactivit i,ăaăuneiăsitua iiăş.a.,ăpentruăaăeviden iaăprogreseleăşiăpentruăaăasiguraăîmbun t ireaăactivit ii. 

Misiuneaă entit ii - precizeaz ă scopulă entit iiă şiă legitimitateaă existen eiă saleă înă mediulă înconjur tor,ă
contribuindălaăcreareaăimaginiiăinterneăşiăexterneăaăentit ii. 

Monitorizare - activitateaă continu ă deă colectareă aă informa iiloră relevanteă despreămodulă deă desf şurareă aă
procesuluiăsauăaăactivit ii. 

Monitorizareaă performan elor - supravegherea,ă urm rirea,ă deă c treă conducereaă entit iiă publice,ă prină
intermediulăunorăindicatoriărelevan i,ăaăperforman elorăactivit ilorăaflateăînăcoordonare. 

Neregul  - oriceă abatereă deă laă legalitate,ă regularitateă şiă conformitateă înă raportă cuă dispozi iileă na ionaleă
şi/sauă europene,ăprecumăşiă cuăprevederileă contractelorăoriă aleă altoră angajamenteă legaleă încheiateă înăbazaă
acestorădispozi ii,ăceărezult ădintr-oăac iuneăsauăinac iuneăaăbeneficiaruluiăoriăaăautorit iiăcuăcompeten eăînă
gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii 
Europene/bugeteleă donatoriloră publiciă interna ionaliă şi/sauă fondurileă publiceă na ionaleă aferenteă acestoraă
printr-oăsum ăpl tit ănecuvenit. 

Obiective - efectele pozitive pe care conducereaă entit iiă publiceă încearc ă s ă leă realizezeă sauă
evenimentele/efecteleănegativeăpeăcareăconducereaăîncearc ăs ăleăevite. 

Obiective generale - inteăexprimateăsubăform ădeăefect,ăfixateăpeătermenămediuăsauălung,ălaănivelulăglobală
alăentit iiăpubliceăşi/sauăalăfunc iunilorăacesteia,ăenun ateăînăactulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăală
entit iiăsauăstabiliteădeăconducereăînăplanulăstrategicăşiădocumenteleădeăpoliticiăpublice. 



Obiective individuale - exprim riă cantitativeă sauă calitativeă aleă scopuluiă pentruă careă aă fostă creată şiă
func ioneaz ă postulă respectiv.ă Acesteă obiectiveă seă realizeaz ă prină intermediulă sarcinilor,ă caă urmareă aă
competen eiă profesionale,ă aă autonomieiă decizionaleă şiă aă autorit iiă formaleă deă careă dispuneă persoanaă
angajat ăpeăpostulărespectiv. 

Obiective specifice - obiectiveărezultateăprinăderivareădinăobiectiveleăgeneraleăşiăcareăconstituie,ădeăregul ,ă
inteă intermediareăaleăunorăactivit iă careă trebuieă atinseăpentruăcaăobiectivulăgeneralăcorespunz toră s ă fieă

îndeplinit. Acestea sunt exprimateă descriptivă subă form ă deă rezultateă şiă seă stabilescă laă nivelulă fiec ruiă
compartimentădinăcadrulăentit iiăpublice. 

Planificare - ansamblulăproceselorădeămunc ăprinăcareăseăstabilescăprincipaleleăobiectiveăaleăorganiza ieiăşiă
ale componentelor sale,ăresurseleăşiămijloaceleănecesareărealiz riiăobiectivelor. 

Politici - politicileădecurgădinăobiectiveleă şiă strategiaăentit iiăpublice,ăorienteaz ădeciziileămanageriloră şiă
permităimplementareaăplanurilorăstrategiceăaleăorganiza iei. 

Post - ansamblul obiectivelor,ăsarcinilor,ăcompeten elorăşiăresponsabilit ilorădesemnateăpeăunăintervalădeă
timpă unuiă membruă ală organiza iei,ă reprezentândă înă acelaşiă timpă elementulă primară ală structuriiă
organizatorice. 

Procedur ăformalizat  - totalitateaăpaşilorăceătrebuieăurma i,ăaămodalit ilorădeălucruăstabiliteăşiăaăreguliloră
deăaplicat,ăînăvedereaăexecut riiăactivit ii,ăatribu ieiăsauăsarciniiăşiăeditateăpeăsuportăhârtieăşi/sauăelectronic.ă
Procedurileăformalizateăpotăfiăproceduriădeăsistemăşiăproceduriăopera ionale. 

Procedur ă opera ional  - procedur ă careă descrieă ună procesă sauă oă activitateă careă seă desf şoar ă laă nivelulă
unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

Procedur ădeăsistem - procedur ăcareădescrieăunăprocesăsauăoăactivitateăcareăseădesf şoar ălaănivelulătuturor 
compartimentelor/structurilor dintr-o entitate. 

Proces - unăfluxădeăactivit iăsauăoăsuccesiuneădeăactivit iălogicăstructurate,ăorganizateăînăscopulăatingeriiă
unorăobiectiveădefinite,ăcareăutilizeaz ăresurse,ăad ugându-le valoare. 

Responsabilitate - obliga iaă deă aă îndepliniă sarcinaă atribuit ,ă aă c reiă neîndeplinireă atrageă sanc iuneaă
corespunz toareătipuluiădeăr spundereăjuridic . 

Responsabilitateă managerial  - defineşteă ună raportă juridică deă obliga ieă aă îndepliniriiă sarciniloră deă c treă
managerulă entit iiă publiceă sauă ală uneiă structuriă organizatoriceă aă acesteia,ă careă presupuneă s ă exerciteă
managementulă înă limiteleă unoră determin riă interneă şiă externe,ă înă scopulă realiz riiă eficace,ă eficienteă şiă înă
conformitateăcuădispozi iileălegaleăaăobiectivelorăstabilite, s ăcomuniceăşiăs ăr spund ăpentruăneîndeplinireaă
obliga iiloră managerialeă înă conformitateă cuă r spundereaă juridic .ă R spundereaă managerial ă deriv ă dină
responsabilitatea managerului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial în 
sectorulăpublic:ămediulădeăcontrol;ăperforman eăşiămanagementulăriscului;ăactivit iădeăcontrol;ăinformareaă
şiăcomunicarea;ăevaluareăşiăaudit. 

Resurse - totalitateaă elementeloră deă natur ă fizic ,ă uman ,ă informa ional ă şiă financiar ,ă necesareă caă inpută
pentru ca strategiileăs ăfieăopera ionale. 

Risc - oăproblem ă(situa ie,ăevenimentăetc.)ăcareănuăaăap rutăînc ,ădarăcareăpoateăap reaăînăviitor,ăcazăînăcareă
ob inereaă rezultatelorăprealabilă fixateă esteă amenin at ă sauăpoten at .ă Înăprimaă situa ie,ă risculă reprezint ăo 



amenin are,ă iară înă ceaă de-aă doua,ă risculă reprezint ă oă oportunitate.ă Risculă reprezint ă incertitudineaă înă
ob inereaărezultatelorădoriteăşiătrebuieăprivităcaăoăcombina ieăîntreăprobabilitateăşiăimpact. 

Risc semnificativ - risc major, reprezentativ care poate afectaăcapacitateaăentit iiădeăa-şiăatingeăobiectivele. 

Sarcina - ceaămaiămic ăunitateădeămunc ăindividual ăşiăcareăreprezint ăac iuneaăceătrebuieăefectuat ăpentruă
realizareaă unuiă obiectivă primară asociată acesteia;ă realizareaă uneiă sarciniă f r ă atribuireaă deă competen eă
adecvateănuăesteăposibil ;ăatribuireaădeăsarciniăpresupuneăfixareaădeăresponsabilit i. 

Strategie - ansamblulă obiectiveloră majoreă aleă organiza ieiă peă termenă lung,ă principaleleă modalit iă deă
realizare,ă împreun ă cuă resurseleă alocate,ă înă vederea ob ineriiă avantajuluiă competitivă potrivită misiuniiă
organiza iei.ă Strategiaă presupuneă stabilireaă obiectiveloră şiă priorit iloră organiza ionaleă (peă bazaă
previziunilorăprivindămediulăexternăşiăcapacit ileăorganiza iei)ăşiădesemnareaăplanurilorăopera ionaleăprin 
intermediulăc roraăacesteăobiectiveăpotăfiăatinse. 

Strategie de risc - abordareaăgeneral ăpeăcareăoă areă entitateaă înăprivin aă riscurilor.ăAceastaă trebuieă s ă fieă
documentat ăşiăuşorăaccesibil ăînăentitateaăpublic .ăÎnăcadrulăstrategieiădeăriscăseădefineşteătoleran aălaărisc. 

Supervizare - oă activitateă careă transfer ă cunoştin e,ă abilit iă şiă atitudiniă deă laă oă persoan ă cuă maiă mult ă
experien ăîntr-oăanumit ăprofesieăc treăunaăcuămaiăpu in ăexperien ăînăprofesiaărespectiv .ăAceast ărela ieă
esteă evaluativ ,ă seă întindeă înă timpă şiă are,ă înă principal,ă scopulă deă aă îmbun t iă func iaă profesional ă aă
persoanei supervizate. 

Toleran aălaărisc - cantitateaădeăriscăpeăcareăentitateaăesteăpreg tit ăs ăoătolerezeăsauălaăcareăesteădispus ăs ă
seăexpun ălaăunămomentădat. 

Valori etice - valoriăceăfacăparteădinăculturaăentit iiăpubliceăşiăconstituieăunăcodănescris,ăpeăbazaăc ruiaăsuntă
evaluateăcomportamentele.ăSeparatădeăacesta,ăentitateaăpublic ătrebuieăs ăaib ăunăcodădeăconduit ăoficial,ă
scris, care este un mijloc de comunicareăuniform ăaăvalorilorăeticeătuturorăsalaria ilor.ăCodulăeticăstabileşteă
careăsuntăobliga iileărezultateădinălegeăc roraătrebuieăs ăliăseăsupun ăsalaria ii,ăînăplusăpesteăceleărezultateăcaă
urmareăaăraporturilorădeămunc :ădepunereaădeclara ieiădeăavere,ăaădeclara ieiăpentruăprevenireaăconflictuluiă
deăinterese.ăExist ăşiăcazuriăînăcareălegeaăprevedeăincompatibilit iăpentruăocupareaăunorăfunc iiăpublice. 

Viziune - defineşteămodulăînăcareăoăorganiza ieăseăvedeăsauăseătranspuneăînăviitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa Nr. 2 

(Anexeleănr.ă2Aăşiă2BălaăOrdinulănr.ă400/2015) 

 

Anexa Nr. 2A 

 

REGISTRUL DE RISCURI 
 
Entitateaăpublic ă................................................. 
Compartimentul .................................................. 

 

 

Anexa Nr. 2B 

 

Obiective/ 
activit i 

Riscul Cauzele care 
favorizeaz ă
apari iaăriscului 

Risc inerent Strategiaăadoptat  Data ultimei 
revizuiri 

Risc rezidual Observa ii 
Probabilitate Impact Expunere Probabilitate Impact Expunere 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            



PROCEDURAăFORMALIZAT  Model 
  
Entitateaăpublic ă........................................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............................. 

.................................................................... 

.................................................................... 

Cod: PS/PO ................................................ 

Edi iaă........................................................... 

Revizia ......................................................... 

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăopera ional ă................. 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

1. Listaăresponsabililorăcuăelaborarea,ăverificareaăşiăaprobareaăedi ieiăsau,ădup ăcaz,ăaărevizieiăînăcadrulăedi ieiă
procedurii formalizate 
Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/opera iunea 

Numeleă şiă
prenumele 

Func ia Data Semn tura 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat     
1.2. Verificat     
1.3. Aprobat     
      
      

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

2.ăSitua iaăedi iilorăşiăaăreviziilorăînăcadrulăedi iilorăproceduriiăformalizate 
Nr. 
crt. 

Edi iaă sau,ă dup ă caz,ă reviziaă înă
cadrulăedi iei 

Componenta 
revizuit  

Modalitatea 
reviziei 

Dataădeă laă careă seă aplic ăprevederileă
edi ieiăsauărevizieiăedi iei 

1 2 3 4 



2.1. Edi iaăI x x  
2.2. Revizia 1    
2.3. Revizia 2    
........ Revizia ..........    
........ Edi iaăaăII-a x x  
 
........ Revizia 1    
2.n. ..........    
     

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

3.ăListaă cuprinzândăpersoaneleă laă careă seădifuzeaz ă edi iaă sau,ădup ăcaz,ă reviziaădină cadrulă edi ieiă proceduriiă
formalizate 
 Scopul 

difuz rii 
Exemplar 
nr. 

Compartiment Func ia Numeleă şiă
prenumele 

Data 
primirii 

Semn tura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. aplicare       
3.2. aplicare       
.......... ..........       
.......... informare       
.......... ..........       
.......... eviden        
.......... ..........       
.......... arhivare       
.......... ..........       
        
.......... alte scopuri       
3.n. ..........       

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

4. Scopul procedurii formalizate 
4.1.ăStabileşteămodulădeărealizareăaăactivit ii,ăcompartimenteleăşiăpersoaneleăimplicate. 



4.2.ăD ăasigur riăcuăprivireălaăexisten aădocumenta ieiăadecvateăderul riiăactivit ii. 
4.3.ăAsigur ăcontinuitateaăactivit ii,ăinclusivăînăcondi iiădeăfluctua ieăaăpersonalului. 
4.4.ăSprijin ăauditul şi/sauăalteăorganismeăabilitateăînăac iuniădeăauditareăşi/sauăcontrol,ăiarăpeămanager,ăînăluareaă
deciziei. 
....................................................................................................................................................................... 
4.n. Alte scopuri specifice procedurii formalizate 

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă............. Nr. de ex. .......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 
5.1. Precizarea (definirea)ăactivit iiălaăcareăseărefer ăproceduraăformalizat  
5.2.ăDelimitareaăexplicit ă aăactivit iiăprocedurateă înăcadrulăportofoliuluiădeăactivit iădesf şurateădeăentitateaă
public  
5.3.ăListareaăprincipalelorăactivit iădeăcareădepindeăşi/sauăcareădepindăde activitateaăprocedurat  
5.4.ă Listareaă compartimenteloră furnizoareă deă dateă şi/sauă beneficiareă deă rezultateă aleă activit iiă procedurate;ă
listarea 

compartimentelorăimplicateăînăprocesulăactivit ii 

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

6. Documenteădeăreferin ă(reglement ri)ăaplicabileăactivit iiăprocedurate 
6.1.ăReglement riăinterna ionale 
- 
- 
6.2.ăLegisla ieăprimar  
- 
- 
6.3.ăLegisla ieăsecundar  
- 
- 
6.4. Alte documente, inclusivăreglement riăinterneăaleăentit iiăpublice 
- 
- 



 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex. .......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

7.ăDefini iiăşiăabrevieriăaleătermenilorăutiliza iăînăproceduraăformalizat  
7.1.ăDefini iiăaleătermenilor 
 
Nr. 
crt. 

Termenul Defini iaăşi/sau,ădac ăesteăcazul,ăactulăcareădefineşteătermenul 

1. Proceduraăformalizat  Prezentareaădetaliat ,ăînăscris,ăaătuturorăpaşilorăceătrebuieăurma i,ămodalit ileă
deă lucruă şiă regulileă deă aplicată pentruă realizareaă activit iloră şiă ac iunilor,ă
respectivă activit ileădeă controlă implementate,ă responsabilit ileă şiă atribu iileă
personaluluiădeăconducereăşiădeăexecu ieădinăcadrulăentit iiăpublice 

2. Edi ieă aă uneiă proceduriă
formalizate 

Formaă ini ial ă sauă actualizat ,ă dup  caz, a unei proceduri formalizate, 
aprobat ăşiădifuzat  

3. Reviziaăînăcadrulăuneiăedi ii Ac iunileădeămodificare,ăad ugare,ăsuprimareăsauăalteleăasemenea,ădup ăcaz,ăaă
uneiaăsauăaămaiămultorăcomponenteăaleăuneiăedi iiă aăproceduriiă formalizate,ă
ac iuniăcareăauăfostăaprobateăşiădifuzate 

..... .............................. .............................. 
n .............................. .............................. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 
 
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PS/PO Proceduraăformalizat  
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
..... .............................. .............................. 
n .............................. .............................. 

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăopera ional ă................. 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 



 

8. Descrierea procedurii formalizate 
8.1.ăGeneralit i 
8.2. Documente utilizate 
8.2.1.ăListaăşiăprovenien aădocumentelorăutilizate 
8.2.2.ăCon inutulăşiărolulădocumentelorăutilizate 
8.2.3. Circuitul documentelor 
8.3. Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale 
8.3.2. Resurse umane 
8.3.3. Resurse financiare 
8.4. Modul de lucru 
8.4.1.ăPlanificareaăopera iunilorăşiăac iunilorăactivit ii 
8.4.2.ăDerulareaăopera iunilorăşiăac iunilorăactivit ii 
8.4.3.ăValorificareaărezultatelorăactivit ii 

 

Entitateaăpublic ă........................... Proceduraăformalizat ă.................... Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Departamentulă(Direc ia)ă.............. Cod: PS/PO ................................. Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
   
  Pagina ........... din ...................... 
  Exemplar nr. ............................... 

 

9.ăResponsabilit iăşiăr spunderiăînăderulareaăactivit ii 
Nr. 

crt. 

Compartimentul 
(postul)/ac iuneaă
(opera iunea) 

I II III IV V VI .......... 

 0 1 2 3 4 5 6 .......... 
1. a E       
2. b  V      
3. c   A     
4. d    Ap.    
5. e     Ap.   
6. f      Ah.  
...... ..........       .......... 
n z       .......... 

 

Entitatea public ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 



10.ăAnexe,ăînregistr ri,ăarhiv ri 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprob  Num ră
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte elemente 
Loc Perioad  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         
2.         
n         

 

Entitateaăpublic ă........................... 

Departamentulă(Direc ia)ă.............. 

Proceduraăformalizat ă.................... 

Cod: PS/PO ................................. 

Edi iaă.............ăNr.ădeăex.ă.......... 
Revizia ........... Nr. de ex. .......... 
Pagina ........... din ...................... 
Exemplar nr. ............................... 

 

11. Cuprins 
 
Num rulă
componentei în 
cadrul procedurii 
formalizate 

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 

 Coperta  
1. Listaăresponsabililorăcuăelaborarea,ăverificareaăşiăaprobareaăedi ieiăsau,ădup ă

caz,ăaărevizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizate 
 

2. Situa iaăedi iilorăşiăaăreviziilorăînăcadrulăedi iilorăproceduriiăformalizate  
3. Listaăcuprinzândăpersoaneleălaăcareăseădifuzeaz ăedi iaăsau,ădup ăcaz,ăreviziaă

dinăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizate 
 

4. Scopul procedurii formalizate  
5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate  
6. Documenteleădeăreferin ă(reglement ri)ăaplicabileăactivit iiăprocedurate  
7. Defini iiăşiăabrevieriăaleătermenilorăutiliza iăînăproceduraăopera ional   
8. Descrierea procedurii formalizate  
9. Responsabilit iăşiăr spunderiăînăderulareaăactivit ii  
10. Anexe,ăînregistr ri,ăarhiv ri  
11. Cuprins  

 

Preciz riăcuăprivireălaăelaborareaăuneiăproceduriăformalizate 

 

A.ăPreciz riăgenerale 

a.1)ăPrezentaăprocedur ăformalizat ăesteăunămodel. 



Modelulă prezentată completeaz ă segmentulă instrumenteloră deă lucruă referitoareă laă activit ileă entit iloră
publiceă înă domeniulă implement riiă şiă dezvolt riiă sistemuluiă deă managementă financiară şiă control,ă
procedurileăformalizateăfiindăcunoscuteăînăpractic ăşiăsubăalteădenumiri:ăproceduriădeăproces,ăproceduriădeă
lucru etc. 

a.2)ăEntit ileăpublice,ăînăfunc ieădeăm rimeaăentit ii,ădeăpoliticaăadoptat ăcuăprivireălaăsistemulăpropriuădeă
managementăfinanciarăşiăcontrol,ădeăgradulădeădotare,ădeătipurileădeăactivit iăşiăcomplexitateaăacestoraăetc.,ă
potăutilizaămodelulădeăprocedur ăformalizat ă înăformaăprezentat ,ă înăformeăcompletateăşiă îmbun t iteăcuă
noiă componenteă sauă potă elaboraă proceduriă deă proces,ă dup ă modelulă altoră ghiduriă întâlniteă înă practicaă
domeniului,ă cuă precizareaă c ,ă indiferentă deă formaă adoptat ,ă trebuieă avuteă înă vedereă prevederileă
Standardului de control intern managerial nr. 9 - Proceduri, prezentat în anexa nr. 1 la ordin. 

a.3)ă Pentruă oă bun ă gestionareă aă elabor rii,ă aprob riiă şiă aplic riiă procedurilor,ă conduc toriiă entit iloră
publiceă trebuieăs ă asigureăderulareaă tuturoră ac iunilorăprivindăelaborareaă şi/sauădezvoltarea sistemului de 
managementăfinanciarăşiăcontrolăinternămanagerial,ădispuseălaăart.ă2,ă3ăşiă4ădinăordin. 

a.4)ăProcedurileă trebuieă elaborate,ă aprobateă şiă aplicateă înă condi iileă cunoaşteriiă şiă respect riiă regulilorădeă
management constituite în cele 16 standardeădeăcontrolăinternămanagerial,ăprev zuteăînăanexaănr.ă1ălaăordin. 

Indiferentădeăactivitateaă laăcareăseă refer ,ăoăprocedur ăpoart ăamprentaăfiec ruiăstandardădeăcontrolădeă laă
nivelulă oric ruiaă dină celeă 5ă elemente-cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, 
performan aă şiă managementulă riscului,ă informareaă şiă comunicarea,ă activit ileă deă control,ă auditareaă şiă
evaluarea. 

a.5)ăCondi iileăesen ialeăaleăprocedurilorăformalizateăstabilesc,ăprintreăaltele,ăc ăacesteaătrebuieăs ăfieăscriseă
şiăeditateăpeăsuportăhârtieăşi/sauăelectronic,ăsimpleăşiăspecificeăpentruăfiecareăactivitate,ăactualizateăînămodă
permanentăşiăaduseălaăcunoştin aăexecutan ilorăşiăaăcelorlal iăfactoriăinteresa i. 

a.6)ăÎnăm suraăînăcareădotareaătehnic ăşiăpreg tireaăpersonaluluiăpermit,ăopera iunileădeăelaborare,ăavizare,ă
aprobare,ădifuzare,ăutilizareăetc.ăaăprocedurilorăseăpotăderulaăşiăprinăutilizareaăsistemelorăinformatice. 

 

B.ăPreciz riăprivindăcomponenteleăproceduriiăformalizate 

b.1)ăPreciz riăcomuneăcomponentelor 

b.1.1)ă Dateleă deă identificareă dină cartuşulă deă cap tă seă trecă peă fiecareă pagin ,ă cuă modific rileă ceruteă deă
rubrici, acolo unde este cazul. 

b.1.2)ăDenumireaăproceduriiăformalizateăşiăcodulăacesteiaăseăstabilescăînăcadrulăfiec reiăentit iăpubliceăşiă
trebuieăs ăreflecteăactivitateaăprocedurat ăşiăloculăacesteiaăînăsistemulădeăcodificareăutilizat. 

b.1.3)ăEdi iileăseănumeroteaz ăcuăcifreăromane,ăiarăreviziileădinăcadrulăacestora,ăcuăcifreăarabe. 

b.1.4)ă Oriceă modificareă deă reglementare,ă organizatoric ă sauă deă alt ă natur ,ă cuă efectă asupraă activit iiă
procedurate,ă determin ă reviziaă sau,ă dup ă caz,ă elaborareaă uneiă noiă edi iiă pentruă proceduraă formalizat ă
respectiv . 

b.1.5)ăÎnăm suraăînăcareăesteăposibil,ăseăasigur ăpagin ădistinct ăpentruăfiecareăcomponent ăaăprocedurii. 



b.2) Preciz riăspecificeăcomponentelor 

b.2.1)ăCuă privireă laă Listaă responsabililoră cuă elaborarea,ă verificareaă şiă aprobareaă edi ieiă sau,ă dup ă caz,ă aă
revizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizateă(componentaă1): 

- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare opera iuneă(elaborare,ăverificare,ăaprobare),ăprinăactădeădecizieă
intern ăaăconduc toruluiăentit iiăpublice; 

- cândăunaăsauămaiămulteădintreăopera iuniăseărealizeaz ,ăconformădeciziei,ădeăc treăunăgrupăsauăoăcomisie,ă
înălist ăseăcuprindăto iămembriiăgrupului sau ai comisiei. 

b.2.2)ăCuăprivireălaăSitua iaăedi iilorăşiăaăreviziiloră înăcadrulăedi iilorăproceduriiăformalizateă(componentaă
2): 

- seăcuprind,ăînăordineăcronologic ,ătoateăedi iileăşi,ărespectiv,ăreviziileăînăcadrulăedi iilor; 

- cândă seă realizeaz ă oă nou ă edi ieă aă proceduriiă formalizate,ă coloaneleă nr.ă 2ă şiă 3ă privindă componentaă
revizuit ,ăprecumăşiămodalitateaărevizieiănuăseăcompleteaz ; 

- coloanaă nr.ă 3ă (Modalitateaă reviziei)ă priveşteă ac iunileă deă modificare,ă ad ugare,ă suprimareă sauă alteleă
asemenea,ădup  caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii formalizate; 

- laă fixareaă dateiă deă laă careă seă aplic ă prevederileă noiiă edi iiă sauă reviziiă (coloanaă nr.ă 4)ă seă areă înă vedereă
asigurareaătimpuluiănecesarăpentruădifuzareaăşiăstudiereaăacesteiaăde c treăaplicatori. 

b.2.3)ăCuăprivireălaăListaăcuprinzândăpersoaneleălaăcareăseădifuzeaz ăedi iaăsau,ădup ăcaz,ăreviziaădinăcadrulă
edi ieiăproceduriiăformalizateă(componentaă3): 

- coloanaă nr.ă 1ă (Scopulă difuz rii)ă areă înă vedereă faptulă c ă oricareă compartiment/persoan ă aă c rui/c reiă
activitateăintr ăsubăinciden aăaplic rii,ăinform rii,ăeviden ei,ăarhiv riiăsauăesteăînăalteăscopuriăînăleg tur ăcuă
proceduraărespectiv ătrebuieăs ăaib ălaădispozi ieăacestăinstrument,ăinclusivăcuăocaziaăactualiz riiăprinănoiă
edi iiăsau revizii. 

b.2.4) Cu privire la Scopul procedurii formalizate (componenta 4): 

- entitateaăpublic ,ăspreădeosebireădeăscopurileăconsiderateăgeneraleăşiăprezentateăcaăexempleă înămodelulă
proceduriiă formalizateă laă aceast ă component ,ă identific ă şiă înscrieă scopurileă specificeă înă cazulă fiec reiă
proceduriăformalizateăelaborate,ă inândăcontădeărolul,ălocul,ăimportan a,ăprecumăşiădeăalteăelementeăprivindă
activitateaă procedurat ;ă deă exemplu,ă înă cazulă uneiă activit iă deă aprovizionare,ă unulă dintreă scopurileă
specifice aleă proceduriiă esteă şiă acelaă ală descrierii,ă identific riiă şiă asigur riiă necesaruluiă deă produseă şiă
servicii. 

b.2.5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii formalizate (componenta 5): 

- aceast ă component ă seă bazeaz ă peă colaborareaă dintreă compartimenteleă entit iiă publice,ă astfelă încâtă laă
fixareaă şiă definireaă activit iiă (pct.ă 5.1),ă laă delimitareaă acesteiaă deă alteă activit iă (pct.ă 5.2ă şiă 5.3)ă sauă laă
precizareaă compartimenteloră cuă atribu iiă legateă deă activitateaă respectiv ă (pct.ă 5.4)ă s ă fieă eliminat ă orice 
situa ieă deă suprapunereă deă activit i,ă deă activit iă necuprinseă înă procesulă deă analiz ă şiă elaborareă aă
procedurilor,ă deă suprapunereă deă atribu iiă întreă compartimente,ă deă atribu iiă pentruă careă nuă auă fostă fixateă
responsabilit iăetc.; 



- de exemplu, în cazulăuneiăproceduriăformalizateăprivindăraportareaănum ruluiădeăpersonalăşiăaăvenituriloră
salarialeăseărecomand : 

•ă prezentareaă activit iiă deă raportareă aă dateloră privindă num rulă deă personală şiă veniturileă salarialeă aleă
acestuia (pct. 5.1); 

•ă delimitareaă acesteia,ă înă specială deă alteă activit iă deă raportare,ă cumă ară fiă celeă financiare,ă celeă privindă
achizi iileăetc.ă(pct.ă5.2); 

•ănominalizareaăactivit ilorăprivindăorganizareaăconcursurilor,ăexamenelorădeăangajareăsauădeăîntocmireăaă
pontajelor ori a statelor de salariiăetc.,ăcaăactivit iăfurnizoareădeăinforma iiăc treăactivitateaădeăraportareăaă
num ruluiădeăpersonalăşiăaăveniturilorăsalariale,ăsauănominalizareaăactivit iiădeăelaborareăaărapoartelorădeă
sintez ,ăpeăansamblulăentit iiăpublice,ăcareăseăbazeaz ăpeăinforma iileăprimiteădeălaăactivitateaăprocedurat ă
(pct. 5.3); 

•ă nominalizarea,ă caă furnizor/furnizoareă deă date,ă aă compartimentului/persoaneiă cuă atribu ii/sarciniă deă
organizareăaăconcursurilor/examenelorădeăangajare,ăaădirec iilor/serviciiloră laănivelulăc rora se întocmesc 
pontajele,ăaăcompartimentului/persoaneiăcareăelaboreaz ăstateleădeăsalariiă etc.ă sauăaă compartimentuluiădeă
sintez ,ă caă beneficiară deă informa ii.ă Seă nominalizeaz ă caă fiindă implicateă înă procesulă activit iiă
persoana/biroul/serviciul cu sarcinaă eviden eiă personaluluiă şiă aă stabiliriiă drepturiloră salarialeă aleă acestuiaă
(pct. 5.4). 

b.2.6)ăCuăprivireălaăDocumenteleădeăreferin ă(reglement ri)ăaplicabileăactivit iiăprocedurateă(componentaă
6): 

- aceast ăcomponent ăpriveşte,ăînăspecial,ălistareaădocumentelorăcuărolădeăreglementareăfa ădeăactivitateaă
procedurat ; 

- esteănecesarăs ăfieăcunoscuteăşiărespectateătoateăreglement rileăcareăguverneaz ăfiecareăactivitate; 

- grupareaăpeăceleă4ăcategoriiăareărolădeăsistematizareăaăreglement rilor,ăunde:ăreglement rileăinterna ionaleă
înăleg tur ăcuădomeniulărespectivăsuntăceleălaăcareăRomâniaăesteăparte;ălegisla iaăprimar ăseărefer ălaălegiăşiă
laă ordonan eă aleă Guvernului;ă legisla iaă secundar ă areă înă vedereă hot râriă aleă Guvernuluiă sauă acteă aleă
organismelor cu atribu iiă deă reglementareă şiă careă suntă emiseă înă aplicareaă legiloră şi/sauă aă ordonan eloră
Guvernului;ăalteădocumente,ăinclusivăreglement riăinterneăaleăentit iiăpubliceă(legisla ieăter iar ),ăseărefer ă
laăinstruc iuni,ăpreciz ri,ădecizii,ăordineăsauăalteleăasemeneaăşiăauăefectăasupraăactivit iiăprocedurate. 

b.2.7)ăCuăprivireălaăDefini iiăşiăabrevieriăaleătermenilorăutiliza iăînăproceduraăformalizat ă(componentaă7): 

- seă vaă urm riă definireaă aceloră termeniă care:ă reprezint ă elementă deă noutate;ă suntă maiă pu ină cunoscu i;ă
prezint ăsensuriădiferite;ăprinăneexplicitareaălor,ăpotăconduceălaăconfuziiăetc.; 

- seărecomand ăprecizarea,ăacoloăundeăesteăcazul,ăaăactuluiărelevantăcareădefineşteătermenulăînăcauz ; 

- se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiriădeăinstitu iiăetc.)ăutiliza iăcuămaiă
mareăfrecven ăînătextulăproceduriiăşi/sauăcare,ăînăurmaăacesteiăac iuni,ăpermităoăîn elegereăşiăutilizareămaiă
uşoar ăaăprocedurii; 



- seă recomand ă caă ordineaă înă careă seă înscriuă atâtă defini iileă termeniloră înă tabelulă deă laă pct.ă 7.1,ă câtă şiă
abrevierileă termeniloră înă tabelulă deă laă pct.ă 7.2ă s ă fieă aceeaă dat ă deă primaă apari ieă înă textulă proceduriiă
formalizateăaătermenuluiădefinităsauăabreviat,ădup ăcaz; 

- înă tabeleleă deă laă pct.ă 7.1ă şiă 7.2ă dină modelulă deă procedur ă formalizat ă auă fostă defini iă şi,ă respectiv,ă
abrevia i,ăpentruăexemplificare,ătermeniăutiliza iăînămodel. 

b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate (componenta 8): 

- aceast ăcomponent ăreprezint ,ăînăfapt,ăesen aăprocedurii.ăÎnăacelaşiătimp,ăesteăşiăaceaăcomponent ăcareănuă
esteăgeneralizabil ăprinămodelădeăprocedur ădecâtăînătermeniăfoarteălargi.ăComponentaăesteădependent ,ăînă
modădirect,ădeăcondi iileăconcreteăînăcareăseădesf şoar ăactivitateaărespectiv ăînăcadrulăentit iiăpublice,ădeă
modul de organizare,ă deă gradulă deă subordonare,ă deă gradulă deă dotareă cuă resurseămateriale,ă financiareă şiă
umane,ădeăcalitateaăşiăpreg tireaăprofesional ăaăsalaria ilorăşi,ănuăînăultimulărând,ădeăgradulădeădezvoltareăaă
sistemuluiă deă managementă financiară şiă control.ă Celeă câtevaă puncteă şiă subpuncte,ă enumerateă laă aceast ă
component ăînăprezentulămodelădeăprocedur ,ărecomand ăunaădinămultitudineaădeăposibilit iădeădescriereăaă
acestei componente; 

- laă"Generalit i"ă(pct.ă8.1)ăseăcuprindăelementeădeăansambluăprivindăcaracteristicileăactivit ii. 

Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii formalizate, cum 
ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de 
aplicare a procedurii formalizateă(prezentateă laăcomponentaă5)ăsauăceleăprivindădocumenteleădeă referin ă
aplicabileăactivit iiăprocedurateă(prezentateălaăcomponentaă6).ăDeăexemplu,ăînăcazulăuneiăproceduriăprivindă
activitateaă deă aprovizionare,ă laă "Generalit i"ă seă poateămen ionaă c ă aceastaă urm reşteă descriereaă clar ă aă
produsului/serviciuluiă deă achizi ionat,ă verificareaă şiă aprobareaă documenteloră utilizateă înă procesulă deă
aprovizionare,ă rela iileă cuă furnizorii/prestatorii,ă recep iaă produsului/serviciuluiă aprovizionat,ă
p strarea/arhivarea documentelor etc. De asemenea, se pot prezenta principiile generale aplicabile 
activit ii,ă cumă ară fi:ă transparen a,ă egalitateaă şanseloră poten ialiloră furnizori/prestatori,ă legalitatea,ă
impar ialitatea,ăconfiden ialitateaăetc.; 

- la "Documente utilizate"ă(pct.ă8.2)ăseăcuprind,ă înăprincipal,ăceleădeănaturaăformularelor,ădarăşiămanuale,ă
instruc iuniăopera ionale,ălisteădeăverificareă(check-lists)ăetc.,ăcareăfurnizeaz ăinforma iiănecesareăderul riiă
activit ii,ă contribuieă laă prelucrareaă deă dateă înă cadrulă procesuluiă sauă transmită rezultateleă ob inuteă altoră
utilizatori.ăDeăre inutăc ădocumenteleătrebuieăs ăfieăactualizate,ăutile,ăprecise,ăuşorădeăexaminat,ădisponibileă
şiăaccesibileămanagerului,ăsalaria ilorăşiăter ilor,ădac ăesteăcazul.ăSubpct.ă8.2.1,ă8.2.2 şiă8.2.3ăauămaiămultă
rolulă deă aă ordonaă problemeleă abordate,ă eleă putândă fiă comasateă sauă detaliateă înă func ieă deă amploarea,ă
volumul,ădiversitateaăşiăcomplexitateaădocumentelorărespective; 

- laă "Listaă şiă provenien aă documenteloră utilizate"ă (subpct.ă 8.2.1)ă se are în vedere nominalizarea tuturor 
documentelor,ăaăorganismelorăabilitateăcuăemitereaăşiăactualizareaăacestora,ăaăcodurilorădeăidentificare,ădac ă
esteăcazul,ăaăregimuluiăinforma iilorăcon inuteăetc.ăÎnăaceast ălist ăseănominalizeaz ăşiădocumenteleăinterne 
deăaceast ănatur ,ăemiseăşiăutilizateăînăcadrulăcompartimentelorăsau,ăprinăcolaborare,ăîntreăcompartimenteleă
entit iiăpublice; 

- laă"Con inutulăşiărolulădocumentelorăutilizate"ă(subpct.ă8.2.2)ăpotăfiăredateăînăformaăcomplet ,ăanexândălaă
procedur ămodele aleădocumentelor,ăinstruc iuniădeăcompletareăaleăacestoraăşiămen iuniăreferitoareălaărolulă
lor; 



- subpct.ă8.2.3ă"Circuitulădocumentelor"ăareăînăvedereăcompartimentele/persoaneleălaăcareătrebuieăs ăcirculeă
documenteleă înăprocesulădeă realizareă aă activit ii,ă precumăşiă opera iunileă ceă seă efectueaz ă înă leg tur ă cuă
documentulă respectivă laă fiecareă compartiment/persoan ă peă laă careă circul .ă Esteă necesară caă circuitulă
documenteloră aferenteă activit iiă s ă fieă integrată înă fluxulă generală ală documenteloră dină cadrulă entit iiă
publice.ăSeărecomand ăutilizareaăreprezent riiăgraficeăaăcircuituluiădocumentelor; 

- pct.ă8.3ă"Resurseănecesare"ăseădezvolt ăpeăstructuraăclasic ăaăacestora,ărespectivăresurseămaterialeă(subpct.ă
8.3.1),ă resurseă umaneă (subpct.ă 8.3.2)ă şi,ă respectiv,ă resurseă financiareă (subpct.ă 8.3.3).ă Deă men ionată c ă
structuraă resurseloră esteă foarteă sensibil ă fa ă deă activitateaă laă careă neă referim,ă laă uneleă activit iă resursaă
necesar ă preponderent ă esteă ceaă material ,ă iară laă alteleă esteă preponderent ă resursaă uman ă sauă resursa 
financiar ăoriăcombina iiăaleăacestora; 

- subpct.ă8.3.1ă"Resurseămateriale"ăseădezvolt ăpeăelementeleădeălogistic :ăbirouri,ăscaune,ă rechizite,ă liniiă
telefonice,ă materialeă informatice,ă calculatoareă personale,ă accesă laă bazaă deă date,ă re ea,ă imprimant , 
posibilit iă deă stocareă aă informa iiloră etc.,ă dară şiă peă elementeă deă alt ă natur ,ă dac ă specificulă activit iiă oă
impune.ă Deă exemplu,ă înă cazulă uneiă entit iă publiceă cuă activitateă deă terenă intens ,ă cuă deplas riă autoă
frecvente,ă activitateaă deă transportă cap t  oă conota ieă distinct ,ă iară proceduraă opera ional ă aferent ,ă laă
resursaămaterial ,ăvaătrebuiăs ăreflecteăparculăauto,ăfaptăcare,ăînăacestăcaz,ăvaădaăgreutateăsporit ăacestuiătipă
deăresurs ,ăînăcompara ieăcuăresursaăuman ăsauăfinanciar ; 

- subpct. 8.3.2 "Resurseăumane"ă fixeaz ă compartimentul/compartimenteleă şi/sauăpersoana/persoaneleădină
cadrulă entit iiă publiceă careă suntă implicate,ă prină atribu iile/sarcinileă deă serviciu,ă înă realizareaă activit iiă
procedurate; 

- subpct. 8.3.3 "Resurse financiare" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de 
func ionareă (achizi ionareaă materialeloră consumabileă necesareă desf şur riiă activit ii,ă acoperireaă
contravaloriiă serviciiloră deă între inereă aă logisticii,ă plataă cheltuieliloră cuă personalulă directă implicat în 
activitateaărespectiv ăetc.),ădarăşiăaăsumelorănecesareăaltorătipuriădeăcheltuieliăpropriiăuneiăanumeăactivit i.ă
Deăexemplu,ăînăsitua iaăuneiăactivit iădeăachizi ie,ăresursaăfinanciar ătrebuieăs ăreflecteăsumeleădinăbugetă
aferente programului deăachizi iiăalăentit iiăpublice; 

- pct.ă8.4ă"Modulădeălucru"ăpentruăoăactivitateăpoateăfiăformalizat,ărespectivătranspusăînăprocedur ,ănumaiă
prinăaportulăsalaria ilorăimplica iădirectăînăaceaăactivitate; 

- subpct.ă8.4.1ă"Planificareaăopera iunilorăşiăaăac iunilorăactivit ii"ăseăsprijin ,ăpeădeăoăparte,ăpeăac iunileă
identificate,ăaşaăcumăsuntăeleălistateăînăcadrulătabeluluiădeălaăcomponentaă9,ă"Responsabilit iăşiăr spunderiă
înăderulareaăactivit ii",ă iar,ăpeădeă alt ăparte,ăpeăoăbun ăcunoaştereă şiă st pânireăaă cerin elorăgeneraleă şiă aă
celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 6 - PlanificareaăşiăaăStandarduluiădeăcontrolă
intern nr. 8 - Managementulă riscului,ă prezentateă înă anexaă nr.ă 1ă laă ordin.ăAc iunileă analizateă prină prismaă
resurselor deătoateăcategoriile,ăaătermenelorădeărealizare,ăaăriscurilorăidentificateăşiăaăm surilorădeălimitareăaă
efectuluiăacestora,ăaăcondi iilorădeăeficien ăşiălegalitateăimpuse,ăpuseăînăcorela ieăşiăîntr-oăsuccesiuneălogic ă
şiă cronologic ,ă constituie,ă înă fapt, instrumentul de planificare cuprins în procedura pentru activitatea 
analizat ; 

- subpct.ă 8.4.2ă "Derulareaă opera iuniloră şiă ac iuniloră activit ii"ă reflect ă programulă deă ziă cuă ziă ală
compartimentului/persoaneiă implicateă înă realizareaă activit ii,ă înă careă acesta/aceastaă uzeaz ă deă toateă
instrumenteleă specificeă şiă ac ioneaz ă corespunz toră prevederiloră dină procedur ă şi,ă înă special,ă celoră dină
instrumentulă deă planificareă aă activit ii.ă Seă recomand ă cuprindereaă înă procedur ,ă subă form ă tabelar ,ă aă
modului de operare,ă undeă peă vertical ă seă potă cuprindeă etapeleă ceă seă deruleaz ă înă leg tur ă cuă activitateaă
respectiv ,ă iară peă orizontal ă seă precizeaz ă intr rileă deă informa iiă (deă laă cine?ă ce?),ă opera iunile,ă



ac iunile/prelucr rile,ăcomplet rileăetc.,ăceăauălocăfa ădeădateleăintrate, instrumentele utilizate în acest scop, 
ieşirileădeărezultateă(care?ăc treăcine?ăetc.); 

- subpct.ă8.4.3ă"Valorificareaărezultatelorăactivit ii"ăpoateăfiăorientatăc treămaiămulteădirec ii,ădeăexemplu:ă
analiza gradului de realizare a indicatorilor deă performan ă asocia iă activit ii;ă furnizareaă dateloră şiă
informa iiloră cuă privireă laă rezultateleă activit iiă c treă beneficiariiă acestora;ă identificareaă m suriloră deă
îmbun t ireăetc. 

b.2.9)ăCuăprivireălaăResponsabilit iăşiăr spunderiăînăderulareaăactivit iiă(componentaă9): 

- seăvorăurm riăidentificareaătuturorăac iunilorăcareăauălocăînăleg tur ăcuăactivitateaăprocedurat ,ăprecumăşiă
fixareaă acestoraă peă compartimenteleă (posturile)ă c roraă leă revină responsabilit ileă şi/sau,ă dup ă caz,ă
r spunderileăfa ădeăacestea; 

- seă recomand ă cuprindereaă ac iuniloră înă tabel,ă peă câtă posibil,ă înă ordineaă logic ă aă desf şur riiă lor,ă iară aă
compartimenteloră(posturilor),ăînăordineaăinterven ieiăînăproces; 

- înătabelulădeălaăpct.ă9ădinămodelulădeăprocedur ,ăcompartimenteleă(posturile) au fost simbolizate, ipotetic, 
cuă I,ă II,ă III,ă ...,ă ac iunileă (opera iunile),ă cuă a,ă b,ă c,ă ...,ă iară responsabilit ile/r spunderile,ă cuă abrevierileă
reg siteăînătabelulădeălaăpct.ă7.2,ăunde:ăEăţăelaborare;ăVăţăverificare;ăAăţăaprobare;ăAp.ăţăaplicare;ăAh. = 
arhivare.ă Observ m,ă deă exemplu,ă c ă opera iuneaă aă esteă oă opera iuneă deă elaborareă E,ă careă revineă
compartimentuluiăI;ăopera iuneaăcăesteăoăopera iuneădeăaprobareăA,ăînăr spundereaăpostuluiăIII;ăac iuneaăfă
esteăoăac iuneădeăarhivareăAh.,ăceărevineăcompartimentului VI etc. 

b.2.10)ăCuăprivireălaăAnexe,ăînregistr ri,ăarhiv riă(componentaă10): 

- esteă necesară caă proceduraă s ă cuprind ,ă înă anexe,ă toateă instrumenteleă relevante,ă prezentateă înă cadrulă
celorlalteăcomponenteăaleăacesteiaăşiăcareăsuntăaplicabileăînărealizareaăactivit ii; 

- pentruă oă maiă bun ă ordonareă şiă eviden ă aă anexelor,ă seă recomand ă întocmireaă tabeluluiă prezentată laă
componenta 10. 

 

Anexa Nr. 3 

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 400/2015) 

 

Entitateaăpublic ă..................... Aprobat 
 Preşedinteleăstructurii, 
 ................................................................. 
 (numele,ăprenumele/func ia/semn tura/data) 
 
SITUA IAăCENTRALIZATOARE 
privindăstadiulăimplement riiăşiădezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialălaădataăde1) 
.......................................................... 
 
CAPITOLUL I 



Informa iiăgenerale2) 
 
Nr. 
crt. 

Specifica ii Total 

(num r) 

din care, aferent: Observa ii 
Aparatului 
propriu 

Entit iloră
publice 
subordonate/ 

în coordonare 
0 1 2 3 4 5 
1. Entit iăpublice subordonate/în coordonare  X X  
2. Entit iă publiceă înă careă s-a constituit Comisia de 

monitorizare 
    

3. Entit iă publiceă înă careă s-aă elaborată şiă aprobată
Programul de dezvoltare 

    

4. Entit iă publiceă careă şi-au stabilit obiectivele 
generale 

    

5. Obiectiveă generaleă stabiliteă deă c treă entit ileă
publice de la pct. 4 

    

6. Entit iă publiceă careă şi-auă inventariată activit ileă
procedurabile 

    

7. Activit iă procedurabileă inventariateă deă c treă
entit ileăpubliceădeălaăpct.ă6 

    

8. Entit iă publice care au elaborat proceduri 
formalizate 

    

9. Proceduriă formalizateă elaborateă deă c treă entit ileă
publice de la pct. 8 

    

10. Entit iă publiceă careă auă elaborată indicatoriă deă
performan ă sauă deă rezultată asocia iă activit iloră şiă
obiectivelor specifice 

    

11. Indicatoriă deă performan ă sauă deă rezultată asocia iă
activit iloră şiă obiectiveloră specificeă deă c treă
entit ileăpubliceădeălaăpct.ă10 

    

12. Entit iă publiceă careă auă identificat,ă analizată şiă
gestionat riscuri 

    

13. Riscuri înregistrate în Registrulă deă riscuriă deă c treă
entit ileăpubliceădeălaăpct.ă12 

    

 

CAPITOLUL II 
Stadiulă implement riiăstandardelorădeăcontrolă internămanagerial,ăconformărezultatelorăautoevalu riiă laădataădeă
31 decembrie 20.....3) 
 
Denumirea standardului de control Num rulă deă

entit iă
publice care 
raporteaz : 

din care: Observa ii 
Aparat propriu Entit iă publiceă

subordonate/în 
coordonare 

I PI NI I PI NI I PI NI  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



I. Mediul de control           
Standardul 1 - Eticaăşiăintegritatea           
Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini           
Standardul 3 - Competen a,ăperforman a           
Standardul 4 - Structuraăorganizatoric            
II.ăPerforman eăşiămanagementulăriscului           
Standardul 5 - Obiective           
Standardul 6 - Planificarea           
Standardul 7 - Monitorizareaăperforman elor           
Standardul 8 - Managementul riscului           
III.ăActivit iădeăcontrol           
Standardul 9 - Proceduri           
Standardul 10 - Supravegherea           
Standardul 11 - Continuitateaăactivit ii           
IV.ăInformareaăşiăcomunicarea           
Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicarea           
Standardul 13 - Gestionarea documentelor           
Standardul 14 - Raportareaă contabil ă şiă
financiar  

          

V. Evaluareăşiăaudit           
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control 
intern managerial 

          

Standardul 16 - Auditul intern           
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se 
prezint ăastfel: 
- (nr.)ăentit iăauăsistemeăconforme; 
- (nr.)ăentit iăauăsistemeăpar ialăconforme; 
- (nr.)ăentit iăauăsistemeăneconforme. 
1)ăDataăSitua ieiăcentralizatoareăseăcompleteaz ăastfel: 
- cap.ă Iă "Informa iiă generale"ă seă transmiteă semestrială pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă fiec ruiă semestruă
încheiat; 
- cap.ăIIă"Stadiulăimplement riiăstandardelorădeăcontrolăinternămanagerial,ăconformărezultatelorăautoevalu riiălaă
dataă deă 31ă decembrieă 20.."ă seă transmiteă anual,ă pân ă laă dataă deă 20ă februarieă aă anuluiă urm toră pentruă anulă
precedent. 
2)ăLaăcap.ăIăseăfacăurm toareleăpreciz ri: 
- înăcoloanaă1ăsuntăprezentateă13ăspecifica iiăprivindăprocesulădeă implementareăaăsistemuluiădeăcontrolă internă
managerialădinăentit ileăpublice; 
- în coloanele 2, 3 şiă4ăseăînscriuădateăcumulativeăcorespunz toareăst riiăreale/m rimiiăindicatorilorăspecifica iăînă
coloana 1 pe rândurile 1 - 13ălaădataăsitua ieiăcentralizatoare,ărespectivă30ăiunieăsauă31ădecembrie; 
- num rulătotalădeăentit iăpubliceăsubordonate/înăcoordonare, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde: 
- entit ileă subordonateă ordonatoruluiă principală deă credite,ă conduseă deă ordonatoriă secundariă sau,ă dup ă caz,ă
ter iariădeăcredite,ăprecumăşiăentit ileădinăsubordineaăordonatorilorăsecundariădeăcredite; 
- entit ileăpubliceăaflateăînăcoordonareaăordonatoruluiăprincipalădeăcredite; 
- entit ileăpubliceă subordonate/înă coordonare,ă careă seă înscriuăpeă rândurileă2,ă 3,ă 4,ă 6,ă 8,ă 10,ă12ăcoloanaă4,ă seă
refer ăla: 
- entit ileă subordonateă ordonatoruluiă principală deă credite,ă conduseă deă ordonatoriă secundariă sau,ă dup ă caz,ă
ter iariădeăcredite,ăprecumăşiăentit ileădinăsubordineaăordonatorilorăsecundariădeăcredite; 
- entit ileăpubliceăaflateăînăcoordonareaăordonatoruluiăprincipalădeăcredite; 
- în coloana 5 se înscriuăpreciz riăşiăcomplet riăcuăprivireălaăspecifica iileăcorespunz toare. 



3)ăLaăcap.ăIIăseăfacăurm toareleăpreciz ri: 
- abrevierileă"I",ă"PI"ăşiă"NI",ăcorespunz toareăcoloaneloră2ă- 10,ăauăurm toareleăsemnifica ii:ă"I"ă- implementat; 
"PI" - par ialăimplementat; "NI" - neimplementat; 
- coloanele 8 - 10ăseăcompleteaz ădeăordonatorulăprincipalădeăcredite,ăprinăcumulareaăinforma iilorăcon inuteăînă
coloanaă6ădinăanexaănr.ă4.2ălaă Instruc iuni,ă"Situa iaăsintetic ăaărezultatelorăautoevalu rii",ăprev zuteăînăanexa 
nr. 4 la ordin. 
Acesteă informa iiă suntă transmiseă deă entit ileă publiceă directă subordonateă ordonatoruluiă principală deă credite,ă
conduseă deă ordonatoriă secundariă (careă transmită inclusivă pentruă entit ileă aflateă înă subordine)ă sau,ă dup ă caz,ă
ter iariădeăcredite,ăprecumăşiădeăentit ileăpubliceăaflateăînăcoordonareaăordonatoruluiăprincipalădeăcredite. 
 
Elaborat: 
............................ 
Secretarul Comisiei de monitorizare. 

 

Anexa Nr. 4 

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 400/2015) 

 

INSTRUC IUNI 

privind întocmirea,ăaprobareaăşiăprezentareaăraportuluiăasupraăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial 

 

1. Prevederi generale 

1.1.ăÎnăconformitateăcuădispozi iile art. 4 alin.ă(3)ădinăOrdonan aăGuvernuluiănr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerială şiă controlulă financiară preventiv,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
conduc torulă fiec reiă entit iă publiceă elaboreaz ,ă anual,ă ună raportă asupraă sistemuluiă deă controlă internă
managerial, denumit în continuare raport, întocmităpotrivităformatuluiăprev zutăînăanexaănr.ă4.3,ăcareăfaceă
parteăintegrant ădinăprezenteleăinstruc iuni. 

1.2.ăRaportulă constituieă formaă oficial ă deă asumareă aă responsabilit iiămanagerialeă deă c treă conduc torulă
entit ii publiceăcuăprivireălaăsistemulădeăcontrolă internămanagerialăşiăesteădocumentulăprinăcareăentit ileă
publiceă înă careă seă exercit ă func iaă deă ordonatoră principală deă crediteă ală bugetuluiă deă stat,ă ală bugetuluiă
asigur riloră socialeă deă stată sauă ală bugetuluiă oric ruiă fondă specială furnizeaz ă Secretariatuluiă Generală ală
Guvernuluiăinforma iileănecesareăelabor riiăraportuluiăprev zutădeălege,ăcareăseăprezint ăGuvernului. 

1.3.ăRaportulăcuprindeădeclara iiăaleăconduc toruluiăentit iiăpubliceăcuăprivireălaăsistemulădeăcontrol intern 
managerialăalăentit ii,ăexistentălaădataăînchideriiăexerci iuluiăfinanciar. 

Declara iileăformulateădeăconduc torulăentit iiăpubliceăseăîntemeiaz ăpeădatele,ăinforma iileăşiăconstat rileă
rezultateădinăopera iuneaădeăautoevaluareăaăst riiă sistemului de control intern managerial, controalele ex-
post,ărapoarteleădeăaudităintern,ăprecumăşiădinărecomand rileărezultateădinărapoarteleădeăaudităextern. 



1.4.ă Înăvedereaă elabor riiă raportului,ă conduc torulă entit iiă publiceădispuneăprogramareaă şiă efectuarea de 
c treă conduc toriiă deă compartimenteă afla iă înă subordineă aă opera iuniiă deă autoevaluareă aă sistemuluiă deă
control intern managerial. 

Pentruă preg tireaă autoevalu rii,ă conduc torulă entit iiă publiceă seă recomand ă s ă recurg ă laă capacitateaă deă
consiliere a compartimentuluiă deă audită intern,ă înă condi iileă prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 
1.086/2013ăpentruăaprobareaăNormelorăgeneraleăprivindăexercitareaăactivit iiădeăaudităpublicăintern,ădarăşiă
aăaltorăstructuriăcuărolădeăîndrumareămetodologic ăaăimplement riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial. 

Opera iuneaă deă autoevaluareă aă sistemuluiă deă controlă internă managerială ală entit iiă seă realizeaz ă prină
programareaăşiăefectuareaăurm toarelorăac iuni: 

a)ăconvocareaăuneiăreuniuniăaăstructuriiăcuăatribu iiădeămonitorizare,ăcoordonareăşiăîndrumareămetodologic ă
privindă sistemulă propriuă deă controlă internă managerial,ă denumit ă înă continuare Comisia de 
monitorizare, constituit ăprină actă deădecizieă intern ă aă conduc toruluiă entit iiă publice,ă înă conformitateă cuă
prevederileă art.ă 3ă alin.ă (1)ă dină ordin,ă avândă caă obiectă stabilireaă m suriloră deă organizareă şiă realizareă aă
opera iuniiădeăautoevaluare; 

b)ă completareaă deă c treă fiecareă compartimentă dină organigramaă entit iiă publice,ă peă bazaă principiuluiă
adev rului,ăaă"Chestionaruluiădeăautoevaluareăaăstadiuluiădeăimplementareăaăstandardelorădeăcontrolăinternă
managerial",ăprev zutăînăanexaănr.ă4.1,ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezenteleăinstruc iuni,ăşiăasumareaădeă
c treăconduc torulădeăcompartimentăaărealit iiădatelor,ăinforma iilorăşiăconstat rilorăînscriseăînăacesta; 

c)ăîntocmireaădeăc treăComisaădeămonitorizareăaăSitua ieiăsinteticeăaărezultatelorăautoevalu rii,ăprev zut ăînă
anexa nr. 4.2, care face parte integrant ă dină prezenteleă instruc iuni,ă prină centralizareaă informa iiloră dină
chestionareleădeăautoevaluare,ăsemnateăşiătransmiseădeăconduc toriiădeăcompartimente; 

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de 
controlăinternămanagerial,ăînăraportăcuănum rulădeăstandardeăimplementate,ăcareăseărealizeaz ăastfel: 

- sistemulăesteăconformădac ăsuntăimplementateătoateăceleă16ăstandarde; 

- sistemulăesteăpar ialăconformădac ăsuntăimplementateăîntreă9ăşiă15ăstandarde; 

- sistemulăesteăneconformădac ăsuntăimplementateămaiăpu inădeă9ăstandarde. 

1.5.ăEntitateaăpublic ăareăobliga iaăs ăelaborezeăşiăs ăp strezeăpeăoăperioad ădeăcelăpu ină5ăaniădocumenta iaă
relevant ăcuăprivireălaăorganizareaăşiăfunc ionareaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăpropriuăşiăpeăceaă
referitoareălaăopera iuneaădeăautoevaluareăaăacestuia. 

 

2.ăCon inutulăraportului 

2.1.ă Formatulă deă raportă cuprindeă declara iileă minimală obligatoriiă peă careă trebuieă s ă leă formulezeă
conduc torulăentit iiăpublice. 

2.2.ăConduc torulăentit iiăpubliceăpoateăincludeăînăraportăşiăalteăinforma iiăreferitoareălaăanumiteăelementeă
ale sistemului de control intern managerial propriu, cum ar fi: 



a)ăinforma iiăşiăconstat riăcareăs ăpermit ăformulareaăunorăaprecieriăînăleg tur ăcu eficacitatea sistemului în 
exerci iulăfinanciarăurm tor; 

b)ăprezentareaăunorăelementeăconsiderateărelevanteădinăprogramulăşiăactivitateaăcompartimentuluiădeăaudită
intern; 

c)ăstadiulăimplement riiăm surilor/ac iunilor/etapelorăprev zuteăînăprogramulădeădezvoltare a sistemului de 
control intern managerial; 

d)ăformulareaăunorărezerveăprivindăeficacitateaăsistemuluiădeăcontrolă internămanagerial,ăprinămen ionareaă
uneiaă sauă maiă multoră sl biciuniă semnificativeă aleă sistemului,ă existenteă laă dataă închideriiă exerci iului 
financiar,ă cază înă careă esteă obligatorieă prezentareaă m suriloră destinateă înl tur riiă acestora,ă precumă şiă
termenele de realizare aferente; 

e)ăanalizaăraportuluiăcost/beneficiuălaăstabilireaăşiăaplicareaăm surilorădeăcontrolăinternămanagerial. 

 

3. Aprobareaăşiăprezentareaăraportului 

3.1.ă Raportulă asupraă sistemuluiă deă controlă internămanagerială seă aprob ă prină semnareaă acestuiaă deă c treă
titularulă deă dreptă ală competen eiă sauă deă c treă titularulă uneiă competen eă delegateă înă condi iileă legii,ă înă
conformitate cu principiulăresponsabilit iiămanageriale. 

3.2.ăRaportulăseă transmiteăodat ăcuăsitua iaă financiar ăanual ăşiă seăprezint ăorganuluiă ierarhicăsuperioră laă
termeneleăstabiliteădeăacesta,ăînăcadrulătermenuluiăprev zutădeălege. 

3.3.ă Auă obliga iaă deă aă prezentaă Secretariatului General al Guvernului - Direc iaă deă controlă internă
managerialăşiă rela iiă interinstitu ionaleărapoarteăanuale,ă întocmiteăconformăprezenteloră instruc iuni,ănumaiă
conduc toriiăentit ilorăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc iaădeăordonatorăprincipal de credite al bugetului de 
stat,ăalăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiăfondăspecial. 

 

Anexa Nr. 4.1 

laăinstruc iuni 

 

Compartiment ............................. 
Conduc torădeăcompartiment, 

.................................................................. 

(numele,ăprenumele,ăfunc ia/semn tura/data) 
 
CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE 

a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial 



   
Criteriiă generaleă deă evaluareă aă stadiuluiă implement riiă
standardului1) 

R spunsăşiăexplica ii2) La nivelul 
compartimentului 
standardul este3): 

Da/Nu4) Explica ieă asociat ă
r spunsului 

I/PI/NI 

1 2 3 4 
I. MEDIUL DE CONTROL 
Standardul 1 - Eticaăşiăintegritatea 
Aă fostă comunicată personaluluiă ună codă deă conduit ,ă careă
stabileşteă reguli de comportament etic în realizarea 
atribu iiloră deă serviciu,ă aplicabilă atâtă personaluluiă deă
conducere,ă câtă şiă celuiă deă execu ieă dină cadrulă
compartimentului? 

   

Salaria iiă beneficiaz ă deă consiliereă etic ă şiă liă seă aplic ă ună
sistem de monitorizare a respect riiănormelorădeăconduit ? 

   

Înă cazulă semnal riiă unoră neregularit i,ă conduc torulă deă
compartimentă aă întreprinsă cercet rileă adecvateă înă scopulă
elucid riiăacestoraăşiăaăaplicatăm surileăcareăseăimpun? 

   

Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini 
Personaluluiă îiă suntă aduseă laă cunoştin ă documenteleă
elaborate/actualizateă privindă misiuneaă entit ii,ă
regulamenteleăinterneăşiăfişeleăposturilor? 

   

Auă fostă identificateă şiă inventariateă func iileă considerateă caă
fiindăînămodăspecialăexpuseălaăcorup ie? 

   

Auăfostăluateăm suriădeăcontrolăadecvateăşiăsuficienteăpentruă
administrareaăşiăgestionareaăfunc iilorăsensibile? 

   

Standardul 3 - Competen a,ăperforman a 
Auă fostă analizateă şiă stabiliteă cunoştin eleă şiă aptitudinileă
necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribu iiloră
asociateăfiec ruiăpost? 

   

Suntă identificateă nevoileă deă perfec ionareă aă preg tiriiă
profesionale a personalului? 

   

Suntă elaborateă şiă realizateă programeă deă preg tireă
profesional ă aă personalului,ă conformă nevoiloră deă
perfec ionareăidentificate anterior? 

   

Standardul 4 - Structuraăorganizatoric  
Suntă efectuateă analize,ă laă nivelulă principaleloră activit i,ă înă
scopulă identific riiă eventualeloră disfunc ionalit iă înă fixareaă
sarciniloră deă lucruă individualeă prină fişeleă posturiloră şiă înă
stabilireaăatribu iilorăcompartimentului? 

   

Structuraă organizatoric ă asigur ă func ionareaă circuiteloră şiă
fluxurilorăinforma ionaleănecesareăsupravegheriiăşiărealiz riiă
activit ilorăproprii? 

   

Acteleă deă delegareă suntă conformeă cuă prevederileă legaleă şiă
cerin ele procedurale aprobate? 

   

II.ăPERFORMAN EăŞIăMANAGEMENTULăRISCULUI 
Standardul 5 - Obiective 
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul    



compartimentului? 
Obiectiveleăsuntăastfelăstabiliteăîncâtăs ăr spund ăpachetuluiă
deă cerin eă SMART?ă Unde:ă S - precise; M - m surabileă şiă
verificabile; A - necesare; R - realiste; T - cu termen de 
realizare. 

   

Suntăreevaluateăobiectiveleăspecificeăatunciăcândăseăconstat ă
modific riă aleă ipotezelor/premiseloră careă auă stată laă bazaă
fix riiăacestora? 

   

Standardul 6 - Planificarea 
Resurseleă alocateă suntă astfelă repartizateă încâtă s ă asigureă
activit ileă necesareă realiz riiă obiectiveloră specificeă
compartimentului? 

   

Înă cazulă modific riiă obiectiveloră specifice,ă suntă stabiliteă
m surileănecesareăpentruăîncadrareaăînăresursele repartizate? 

   

Suntă adoptateă m suriă deă coordonareă aă deciziiloră şiă
activit iloră compartimentuluiă cuă celeă aleă altoră
compartimente,ăînăscopulăasigur riiăconvergen eiăşiăcoeren eiă
acestora? 

   

Standardul 7 - Monitorizareaăperforman elor 
Este instituită ună sistemă deă monitorizareă şiă raportareă aă
performan elor,ă peă bazaă indicatoriloră asocia iă obiectiveloră
specifice? 

   

Indicatoriiă cantitativiă şiă calitativi,ă asocia iă obiectiveloră
specifice,ă suntă m surabili,ă specifici,ă accesibili,ă relevan iă şiă
stabili i pentruăoăanumit ădurat ăînătimp? 

   

Atunciăcândănecesit ileăoăimpun,ăseăefectueaz ăoăreevaluareă
aă relevan eiă indicatoriloră asocia iă obiectiveloră specifice,ă înă
scopulăoper riiăcorec iilorăcuvenite? 

   

Standardul 8 - Managementul riscului 
Sunt identificateă şiă evaluate/reevaluateă principaleleă riscuri,ă
propriiăobiectivelorăcompartimentuluiăşiăactivit ilorăderulateă
în cadrul acestuia? 

   

Suntăstabiliteăm suriădeăgestionareăaăriscurilorăidentificateăşiă
evaluateălaănivelulăactivit ilorădinăcadrulăcompartimentului? 

   

Esteă asigurat ă completarea/actualizareaă registruluiă
riscurilor? 

   

III.ăACTIVIT IăDEăCONTROL 
Standardul 9 - Proceduri 
Pentruă activit ileă propriiă auă fostă elaborateă şiă actualizateă
proceduri formalizate? 

   

Func iileă deă ini iere,ă verificare şiă aprobareă aă opera iuniloră
suntăfunc iiăseparateăşiăexercitateădeăpersoaneădiferite? 

   

Înă situa iaă înă care,ă dină cauzaă unoră circumstan eă deosebite,ă
apară abateriă fa ă deă procedurileă stabilite,ă seă întocmescă
documenteăadecvate,ăaprobateălaănivelăcorespunz tor, înainte 
deăefectuareaăopera iunilor? 

   

Standardul 10 - Supravegherea 
Manageriiă supravegheaz ă şiă supervizeaz ă activit ileă careă
intr ăînăresponsabilitateaălorădirect ? 

   



Supraveghereaăşiăsupervizareaăactivit ilorăesteădocumentat ă
în mod adecvat? 

   

Suntă instituiteă controaleă suficienteă şiă adecvateă deă
supraveghereăpentruăactivit ileăcareăimplic ăunăgradăridicată
de expunere la risc? 

   

Standardul 11 - Continuitateaăactivit ii 
Suntă inventariateă situa iileă generatoareă deă întreruperiă înă
derularea activit ilor? 

   

Suntă stabiliteă şiă aplicateă m suriă pentruă asigurareaă
continuit iiă activit ii,ă înă cazulă apari ieiă unoră situa iiă
generatoare de întreruperi? 

   

M surileăcuprinseăînăplanulădeăcontinuitateăaăactivit iiăsuntă
supuse periodic revizuirii? 

   

IV.ăINFORMAREAăŞIăCOMUNICAREA 
Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicarea 
Auă fostă stabiliteă tipurileădeă informa ii,ă con inutul,ă calitatea,ă
frecven a,ă surseleă şiă destinatariiă acestora,ă astfelă încâtă
personalulădeăconducereă şiă celădeăexecu ie,ăprinăprimireaă şiă
transmitereaăinforma iilor,ăs ă îşiăpoat ăîndepliniăsarcinileădeă
serviciu? 

   

Circuiteleă informa ionaleă (traseeleă peă careă circul ă
informa iile)ă asigur ă oă difuzareă rapid ,ă fluent ă şiă precis ă aă
informa iilor,ă astfelă încâtă acesteaă s ă ajung ă laă timpă laă
utilizatori? 

   

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care 
manageriiă şiă personalulă deă execu ieă dină cadrulă unuiă
compartimentă s ă fieă informa iă cuă privireă laă proiecteleă deă
deciziiă sauă ini iative,ă adoptateă laă nivelulă altoră
compartimente, care le-ar puteaă afectaă sarcinileă şiă
responsabilit ile? 

   

Standardul 13 - Gestionarea documentelor 
Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, 
redactarea,ăclasificarea,ă îndosarierea,ăprotejareaă şiă arhivareaă
documentelorăinterneăşiăexterne? 

   

Sunt implementateă m suriă deă securitateă pentruă protejareaă
documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, 
incendiului etc.? 

   

Reglement rileălegaleăînăvigoareăcuăprivireălaămanipulareaăşiă
depozitareaă informa iiloră clasificateă suntă cunoscuteă şiă
aplicate înăpractic ? 

   

Standardul 14 - Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar  
Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în 
concordan ăcuăprevederileănormativeăaplicabileădomeniuluiă
financiar-contabil? 

   

Procedurile contabile sunt aplicate în mod corespunz tor?    
Sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta 
aplicareă aă politicilor,ă normeloră şiă proceduriloră contabile,ă
precumă şiă aă prevederiloră normativeă aplicabileă domeniuluiă
financiar-contabil? 

   



V.ăEVALUAREăŞIăAUDIT 
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial 
Conduc torulă compartimentuluiă realizeaz ,ă anual,ă
opera iuneaă deă autoevaluareă aă subsistemuluiă deă controlă
intern managerial? 

   

Opera iuneaă deă autoevaluareă aă subsistemuluiă deă controlă
intern managerial are drept rezultată date,ă informa iiă şiă
constat riă pertinenteănecesareă lu riiă deădeciziiă opera ionale,ă
precumăşiăraport rii? 

   

Opera iuneaă deă autoevaluareă aă sistemuluiă deă controlă internă
managerială esteă finalizat ă prină întocmireaă deă c treă
conduc torulăentit iiăaăraportului anual asupra sistemului de 
control intern managerial? 

   

Standardul 16 - Auditul intern 
Compartimentulădeăaudită internăexecut ,ă înăafaraămisiuniloră
deă asigurare,ă planificateă şiă aprobateădeămanager,ă şiămisiuniă
deăconsiliereăprivindăpreg tireaăprocesului de autoevaluare a 
sistemului de control intern managerial al compartimentului? 

   

Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal 
pentru a realiza integral programul anual de audit? 

   

Compartimentulă deă audită internă întocmeşteă rapoarte 
periodiceăcuăprivireălaăac iunile/activit ileădesf şurate? 

   

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial: 
..................................... 

........................................................................................................................................................................... 

M suriădeăadoptat:ă................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
1)ăPeălâng ăcriteriileăgeneraleădeăevaluareăaăstadiuluiăimplement riiăstandardului,ăComisiaădeămonitorizareăpoateă
definiăşiăincludeăînăChestionarulădeăautoevaluareăşiăcriteriiăspecificeăproprii. 

2)ăFiecareăr spunsădinăcoloanaă1ălaă"Criteriileăgeneraleădeăevaluareăaăstadiuluiăimplement riiăstandardului"ăseă
motiveaz ă înă coloanaă 3ă "Explica ieă asociat ă r spunsului"ă şiă seă probeaz ă cuă documenteă justificativeă
corespunz toare. 

3)ăUnăstandardăaplicabilălaănivelulăcompartimentuluiăseăconsider ăaăfi: 

- implementat (I), atunci când, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-aăr spunsă
cu "DA"; 

- par ială implementată (PI),ă atunciă cândă laă celă pu ină unulă dintreă criteriileă generaleă deă evaluareă aferenteă
standardului s-aăr spunsăcuă"NU"; 

- neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a 
r spunsăcuă"NU". 

4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment, în 



coloanaă 2ă seă precizeaz ă "neaplicabil"ă înă dreptulă fiec ruiă criteriuă generală deă evaluareă al acelui standard, prin 
acronimulă"NA",ăşiăseămotiveaz ăînăcoloanaă3ă"Explica ieăasociat ăr spunsului".ăLaănivelulăunuiăcompartimentă
potăfiăconsiderateăneaplicabileănumaiăstandardele:ă14ă"Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar "ăşiă16ă"Auditulăintern",ă
cu respectareaăcondi ieiăcaălaănivelulăentit iiătoateăstandardeleăs ăfieăaplicabile. 

 

Anexa Nr. 4.2 

laăinstruc iuni 

 

Denumireaăentit iiăpubliceă................................... 
 
Aprobat 

Preşedinteleăstructurii, 

................................................................ 

(numele,ăprenumele/func ia/semn tura/data) 
 
SITUA IAăSINTETIC  

aărezultatelorăautoevalu rii 
    
Denumirea standardului Num rulă

compartimentelor 
în care standardul 
este aplicabil 

din care, 
compartimente în 
care standardul 
este: 

La nivelulă entit iiă
publice standardul este: 

I*) PI NI I/PI/NI 
1 2 3 4 5 6 
Totalănum răcompartimenteăţ      
I. Mediul de control      
Standardul 1 - Eticaăşiăintegritatea      
Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini      
Standardul 3 - Competen a,ăperforman a      
Standardul 4 - Structuraăorganizatoric       
II.ăPerforman eăşiămanagementulăriscului      
Standardul 5 - Obiective      
Standardul 6 - Planificarea      
Standardul 7 - Monitorizareaăperforman elor      
Standardul 8 - Managementul riscului      
III.ăActivit iădeăcontrol      
Standardul 9 - Proceduri      
Standardul 10 - Supravegherea      
Standardul 11 - Continuitateaăactivit ii      
IV.ăInformareaăşiăcomunicarea      



Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicarea      
Standardul 13 - Gestionarea documentelor      
Standardul 14 - Raportareaă contabil ă şiă
financiar  

     

V.ăEvaluareăşiăaudit      
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control 
intern managerial 

     

Standardul 16 - Auditul intern      
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: 
...................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
M suriădeăadoptat:ă................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
*)ăLaănivelulăentit iiăpublice,ăunăstandardădeăcontrolăinternămanagerialăseăconsider ăc ăeste: 

- implementată (I),ă dac ă num rulă compartimenteloră specificată înă coloanaă 3,ă peă rândulă corespunz toră aceluiă
standard,ăreprezint ăcelăpu ină90%ădinănum rulăcompartimentelorăprecizateăînăcoloanaă2,ăpeăacelaşiărând; 

- par ială implementată (PI),ă dac ă num rulă compartimenteloră specificată înă coloanaă 3,ă peă rândulă corespunz toră
aceluiăstandard,ăreprezint ă întreă41%ăşiă89%ădinănum rulăcompartimentelorăprecizateăînăcoloanaă2,ăpeăacelaşiă
rând; 

- neimplementată(NI),ădac ănum rulăcompartimentelorăspecificată înăcoloanaă3,ăpeărândulăcorespunz torăaceluiă
standard,ănuădep şeşteă40%ădinănum rulăcompartimentelorăprecizateăînăcoloanaă2,ăpeăacelaşiărând. 
 
Elaborat: 

................................. 

Secretarul Comisiei de monitorizare 

 

Anexa Nr. 4.3 

laăinstruc iuni 

 

Denumireaăentit iiăpubliceă............................. 
Nr. ................./data ....................................... 
 
RAPORT 
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.... 
 
Înă temeiulă prevederiloră art.ă 4ă alin.ă (3)ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 119/1999ă privindă controlulă intern 
managerialăşi 
controlă financiară preventiv,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă subsemnatulă
..................................., 



(numeleăşiăprenumele) 
în calitate de ....................................................................................,ădeclarăc ă....................................................... 
(denumireaăfunc ieiădeăconduc torăalăentit iiăpublice)ă                        (denumireaăentit iiăpublice) 
dispune de un sistem de control intern managerial ale c ruiă concepereă şiă aplicareă
...................................................... 
(permit/permităpar ial/nuăpermit) 
conduceriiă ...........................................................................ă s ă furnizezeă oă asigurareă rezonabil ă c  fondurile 
publice 
(şi,ădup ăcaz,ăconsiliuluiădeăadministra ie) 
gestionateă înă scopulă îndepliniriiă obiectiveloră generaleă şiă specificeă auă fostă utilizateă înă condi iiă deă legalitate,ă
regularitate, 
eficacitate,ăeficien ăşiăeconomicitate. 
Aceast ă declara ieă seă întemeiaz ă peă oă apreciereă realist ,ă corect ,ă complet ă şiă demn ă deă încredereă asupraă
sistemului 
deăcontrolăinternămanagerialăalăentit ii,ăformulat ăînăbazaăautoevalu riiăacestuia. 
Sistemul de control intern managerial ....................................................................... mecanisme de autocontrol, 
(cuprinde/cuprindeăpar ial/nuăcuprinde) 
iară aplicareaă m suriloră privindă creştereaă eficacit iiă acestuiaă ...........................................ă laă baz ă evaluarea 
riscurilor. 
(are/nu are) 
În acest caz,ămen ionezăurm toarele: 
- Comisiaădeămonitorizareă...................................ăactualizat ; 
(este/nu este) 
- Echipaădeăgestionareăaăriscuriloră......................................ăactualizat ; 
(este/nu este) 
- Registrul riscurilor la nivelulă entit ii,ă condusă deă secretarulă Echipeiă deă gestionareă aă riscuriloră
.............................. 
(este/nu este) 
actualizat; 
- procedurileă formalizate,ă elaborateă şiă actualizate,ă suntă înă propor ieă deă .....ă %ă dină totalulă activit iloră
procedurabile 
inventariate ............................., precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7; 
(num r) 
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, ........................................, în 
mod 
(cuprinde/nu cuprinde) 
distinctă ac iuniă deă perfec ionareă profesional ă aă personaluluiă deă conducere,ă execu ieă şiă aă auditoriloră interniă înă
activit ile 
realizate de Comisia de monitorizare; 
- înăcadrulăentit iiăpubliceă.........................ăcompartimentădeăaudităintern şiăacestaăesteă........................................, 
(exist /nuăexist )ă                                                                (func ional/nefunc ional),ă... 
..................................ăcompusădinăminimădou ăpersoane. 
(fiind/nefiind) 
Precizezăc ădeclara iileăcuprinseăînăprezentulăraportăsuntăformulateăprinăasumareaăresponsabilit iiămanagerialeă
şiăau 
dreptătemeiădatele,ăinforma iileăşiăconstat rileăconsemnateăînădocumenta iaăaferent ăautoevalu riiăsistemuluiădeă
control 
intern managerial,ă de inut ă înă cadrulă ...............................................,ă precumă şiă înă rapoarteleă deă audită internă şiă
extern. 
(denumireaăentit iiăpublice) 



Prezentul raport s-aăelaboratăînăconformitateăcuăInstruc iunileăprivindăîntocmirea,ăaprobareaăşiăprezentarea 
raportuluiă asupraă sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă prev zuteă înă anexaă nr.ă 4ă laă Ordinulă secretaruluiă
general al 
Guvernuluiă nr.ă 400/2015ă pentruă aprobareaă Coduluiă controluluiă internă managerială ală entit iloră publice,ă cuă
modific rile 
şiăcomplet rileăulterioare,ăcuprinzândăstandardeleădeăcontrolăinternămanagerialălaăentit ileăpublice. 
Peă bazaă rezultateloră autoevalu rii,ă aprecieză c ă laă dataă deă 31ă decembrieă 20...,ă sistemulă deă controlă internă
managerial 
al ................................................. este ................................................................ cu standardele cuprinse în Codul 
(denumireaăentit iiăpublice)ă                (conform/par ialăconform/neconform) 
controlului intern managerial. 
Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului 
................................ 
(principal/secundar) 
deăcrediteădeăc treăordonatoriiă...................................................ădeăcredite,ădirectăsubordona i,ărezult ăc : 
(secundariăşi/sauăter iari) 
- (nr.)ăentit iăauăsistemulăconform; 
- (nr.)ăentit iăauăsistemulăpar ialăconform; 
- (nr.)ăentit iăauăsistemulăneconform. 
 
................................................... 
(func ia) 
(numeleăşiăprenumele) 
(semn turaăşiăştampila) 
 
NOT : 
Declara iileăconduc toruluiăentit iiăpubliceătrebuieăs ăfieăcorelateăatâtăîntreăele,ăcâtăşiăcuăcon inutulăanexeiănr.ă3ă
laăordinăşiăanexelorănr.ă4.1ăşiă4.2ălaăinstruc iuni. 

_____________ 
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