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Secretariatul General al Guvernului - Ordin nr. 400/2015 din 12 iunie 2015 

 
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

internămanagerialăalăentit ilorăpublice   
 

În vigoare de la 22 iunie 2015 
 
Consolidarea din data de 05 iulie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 444 din 22 iunie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele 
acte: Ordin 200/2016; Ordin 530/2016; 
Ultimul amendament în 26 mai 2016. 

 
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 
119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
    în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind 
funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 
    secretarulăgeneralăalăGuvernuluiăemiteăurm torulăordin:   
 
   Art. 1. -   Seă aprob ă Codulă controluluiă intern/managerială ală entit iloră publice,ă
cuprinzândăstandardeleădeăcontrolăintern/managerial,ăprev zutăînăanexaănr. 1.   
   Art. 2. -   Conduc torulă fiec reiă entit iă publiceă dispune,ă inândă contă deă
particularit ileă cadruluiă legală deă organizareă şiă deă func ionare,ă precumă şiă deă
standardeleă deă controlă internă managerial,ă m surileă deă controlă necesareă pentruă
implementareaă şiă dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv 
pentruă actualizareaă registreloră deă riscuriă şiă aă proceduriloră formalizateă peă proceseă
sauăactivit i,ăcareăpotăfiăproceduriădeăsistemăşiăproceduriăopera ionale.   
   Art. 3. -   (1) În vederea monitoriz rii,ă coordon riiă şiă îndrum riiămetodologiceă aă
implement riiă şiă dezvolt riiă sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă conduc torulă
entit iiăpubliceăconstituie,ăprinăactădeădecizieăintern ,ăoăstructur ăcuăatribu iiăînăacestă
sens,ădenumit ăComisiaădeămonitorizare.   
   (2) Comisiaădeămonitorizareăcuprindeăconduc toriiădeăcompartimenteădinăstructuraă
organizatoric ,ăcareăseăactualizeaz ăoriădeăcâteăoriăesteăcazulăşiăesteăcoordonat ădeă
c treăpreşedinte,ăpersoan ăcareăde ineăfunc ieădeăconducere.ăSecretarul comisieiăşiă
înlocuitorulăacestuiaăsuntădesemna iădeăc treăpreşedinte.   
   (3) Modulă deă organizareă şiă deă lucruă ală Comisieiă deă monitorizareă seă afl ă înă
responsabilitateaăpreşedinteluiăacesteiaăşiăseăstabileşteăînăfunc ieădeăvolumulăşiădeă
complexitatea proceseloră şiă activit ilor,ă peăbazaăRegulamentuluiă deăorganizareă şiă
func ionareăaăcomisiei.   
   (4) Preşedinteleă Comisieiă deă monitorizareă emiteă ordineaă deă ziă aă şedin elor,ă
asigur ă conducereaă şedin eloră şiă elaboreaz ă minuteleă şedin eloră şiă hot rârileă
comisiei.   
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   (5) Comisiaădeămonitorizareăcoordoneaz ăprocesulădeăactualizareăaăobiectivelorăşiă
aăactivit iloră laăcareăseăataşeaz ă indicatoriădeăperforman ăsauădeărezultatăpentruă
evaluarea acestora.   
   (6) Comisiaă deă monitorizareă analizeaz ă şiă prioritizeaz ă riscurile semnificative, 
careăpotăafectaăatingereaăobiectivelorăgeneraleăaleăfunc ion riiăentit iiăpublice,ăprină
stabilireaălimitelorădeătoleran ălaărisc,ăanual,ăaprobateădeăc treăconducereaăentit ii,ă
careăsuntăobligatoriiăşiăseătransmitătuturorăcompartimentelor pentru aplicare.   
   (7) Comisiaădeămonitorizareăanalizeaz ăşiăavizeaz ăprocedurileă formalizateăşiă leă
transmităspreăaprobareăconduc toruluiăentit iiăpublice.   
   (8) Comisiaădeămonitorizareăanalizeaz ,ă înăvedereaăaprob rii,ă informareaăprivindă
monitorizareaăperforman elorălaănivelulăentit ii,ăelaborat ădeăsecretarulăComisieiădeă
monitorizare,ă peă bazaă raport riloră anualeă privindă monitorizareaă performan eloră
anuale, de la nivelul compartimentelor.   
   (9) Comisiaădeămonitorizareăanalizeaz ,ă înăvedereaăaprob rii,ă informareaăprivindă
desf şurareaă procesuluiă deă gestionareă aă riscurilor,ă elaborat ă deă Echipaă deă
gestionareăaăriscurilor,ăpeăbazaăraport rilorăanuale,ădeălaănivelulăcompartimentelor.   
   Art. 4. -   (1) Înă vedereaă desf şur riiă activit ii,ă Comisia de monitorizare 
elaboreaz ă Programulă deă dezvoltareă aă sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă
denumit Program de dezvoltare.   
   (2) Obiectivele,ăactivit ile,ăac iunile,ă responsabilit ile,ă termenele,ăprecumăşiăalteă
componenteăaleăm surilorădeăcontrolăluateădeăc treăconducereaăentit iiăseăcuprindă
înăProgramulădeădezvoltare,ăcareăseăactualizeaz ,ăanual,ă laănivelulă fiec reiăentit iă
publice.   
   (3) Înă Programulă deă dezvoltareă seă eviden iaz ,ă înă modă distinct,ă ac iunileă deă
perfec ionareă profesional ,ă atâtă pentruă persoaneleă cuă func iiă deă conducere,ă câtă şiă
pentruăceleăcuăfunc iiădeăexecu ieăprinăcursuriăorganizateădeăc treăAgen iaăNa ional ă
aăFunc ionarilorăPubliciăsauădeăalteăorganismeădeăinteresăpublicăabilitate.   
   Art. 5. -   (1) Pentruă oă bun ă administrare a riscurilor de la toate nivelurile 
managerialeă conduc toriiă compartimenteloră desemneaz ă ună responsabilă cuă
riscurile,ăcareăîiăasist ăînăprocesulădeăadministrareăaăriscurilor.   
   (2) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor particip ălaăcursuriădeă
preg tireăînădomeniulămanagementuluiăriscurilorăşiăconsiliaz ăpersonalulădinăcadrulă
acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, în conformitate 
cu modelul prezentat în anexa nr. 2A - Registrul de riscuri.   
   (3) Înă vedereaă gestion riiă riscuriloră laă nivelulă entit iiă publice,ă conduc torulă
acesteiaăconstituie,ăprinăactădeădecizieăintern ,ăoăstructur ăcuăatribu iiăînăacestăsens,ă
denumit ă Echipaă deă gestionareă aă riscurilor.ă Peă bazaă deciziei managementului 
generală seă potă constituiă echipeă deă gestionareă aă riscuriloră şiă laă nivelulă direc iiloră
generale/direc iilor,ăcareăraporteaz ăEchipeiădeăgestionareăaă riscurilorădeă laănivelulă
entit iiăpublice.   
   (4) Echipa de gestionare a riscurilorăcuprindeăconduc toriiădeăcompartimenteăsauă
înlocuitoriiă acestora,ă dină structuraă organizatoric ,ă seă actualizeaz ă oriă deă câteă oriă
esteăcazulăşiăesteăcoordonat ădeăc treăpreşedinte,ăpersoan ăcareăde ineăfunc ieădeă
conducereăşiăesteădiferit ădeăpersoanaăcare coordoneaz ăComisiaădeămonitorizare.ă
Secretarulăechipeiădeăgestionareăaăriscurilorăşiăînlocuitorulăacestuiaăsuntădesemna iă
deăc treăpreşedinteădintreăresponsabiliiăcuăriscurileădeălaănivelulăcompartimentelor.   
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   (5) PreşedinteleăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilorăemiteăordineaădeăziăaăşedin eloră
echipei,ă asigur ă conducereaă şedin eloră şiă elaborareaă proceselor-verbale ale 
şedin elor,ăcareăcuprindădezbaterileăprivindăriscurileăşiăm surileădeăcontrolăstabilite,ă
transmise la compartimente pentru implementarea acestora.   
   (6) SecretarulăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilorăelaboreaz ăRegistrulăriscurilorădeă
laă nivelulă entit ii,ă prină centralizareaă registreloră deă riscuriă deă laă nivelulă
compartimentelor,ăşiăîlăactualizeaz ăanual.   
   (7) ModulădeăorganizareăşiădeălucruăalăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilorăseăafl ăînă
responsabilitateaă preşedinteluiă acesteiaă şiă seă stabileşteă înă func ieă deă organizareaă
entit iiăpublice,ăpeăbazaăRegulamentuluiădeăorganizareăşiădeăfunc ionareăalăechipei,ă
darăşiădeăvolumulăşiăcomplexitateaăriscurilorădinăcadrulăentit iiăpublice.   
   (8) SecretarulăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilorăelaboreaz ,ăpeăbazaărapoarteloră
anualeă privindă desf şurareaă procesuluiă deă gestionareă aă riscuriloră deă laă nivelulă
compartimentelor,ădarăşiăpeăbazaăplanuluiădeă implementareăaăm surilorădeăcontrolă
întocmitădeăsecretarulăechipei,ăoăinformareăcareăseădiscut ăşiăseăanalizeaz ăpentruăaă
fiătransmis ăspreăaprobareăComisieiădeămonitorizare.   
   Art. 6. -   (1) Conducereaă entit iiă asigur ă elaborareaă proceduriloră formalizate, 
respectivăaăprocedurilorădeăsistemăşiăaăprocedurilorăopera ionale,ăpentruădetaliereaă
proceseloră şiă activit iloră derulateă înă cadrulă entit iiă şiă aducereaă laă cunoştin ă
personalului acesteia.   
   (2) Înă vedereaă îndepliniriiă înă condi iiă deă regularitate,ăeficacitate,ăeconomicitateăşiă
eficien ă aă obiectiveloră entit iloră publiceă seă elaboreaz ă proceduriă formalizate,ă înă
coordonarea Comisiei de monitorizare.   
   (3) Procedurileă formalizateă seă elaboreaz ă peă proceseă sauă activit iă şiă descriuă
totalitatea paşilorădeăurmatăînăsuccesiuneălogic ,ămodalit ileădeălucruăşiăregulileădeă
aplicată pentruă realizareaă activit iloră şiă ac iunilor,ă respectivă activit ileă deă controlă
implementate,ă responsabilit ileă şiă atribu iileă personaluluiă deă conducereă şiă deă
execu ieădin cadrulăentit iiăpublice.   
   (4) Procedurileăformalizateăseăelaboreaz ăînăconformitateăcuămodelulăprezentatăînă
anexa nr. 2B - Proceduraăformalizat .   
   Art. 61. -   Prinăexcep ieădeălaădispozi iileăart. 3-6,ămonitorizarea,ăcoordonareaăşiă
îndrumareaămetodologic ăaăimplement riiăşiădezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolă internă
managerială laă nivelulă autorit iloră şiă institu iiloră publiceă dină sistemulă na ional de 
ap rare,ăordineăpublic ăşiăsecuritateăna ional ăseăorganizeaz ăşiăseădesf şoar ă înă
condi iileăstabiliteăprinăordinăalăconduc toruluiăacestora.   
   Art. 7. -   (1) SecretariatulăGeneralăalăGuvernului,ăprinăDirec iaădeăcontrolă internă
managerială şiă rela iiă interinstitu ionaleă (DCIMRI),ă elaboreaz ă şiă implementeaz ă
politicaă înă domeniulă sistemuluiă deă controlă internă managerial,ă coordoneaz ă şiă
supravegheaz ă prină activit iă deă verificareă şiă îndrumareă metodologic ă
implementareaă şiă dezvoltareaă sistemeloră deă control intern managerial din cadrul 
entit ilorăpublice.   
   (2) Pentruăîndeplinireaăatribu iilorăprev zuteălaăalin.ă(1),ăDCIMRIăderuleaz ămisiuniă
deă verificareă şiă îndrumareă metodologic ă laă institu iiă publiceă înă careă seă exercit ă
func iaă deă ordonatoră principal de credite al bugetului de stat, al bugetului 
asigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiă fondăspecial,ăpeăbazaăPlanuluiă
anualădeăactivitateăalădirec iei.   
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   (21) Deălaăprevederileăalin.ă(2)ăsuntăexceptateăautorit ileăşiă institu iileăpublice din 
sistemulăna ionalădeăap rare,ăordineăpublic ăşiăsecuritateăna ional .   
   (3) Planulă deă activitateă ală DCIMRIă esteă elaborată anual,ă deă c treă conducereaă
direc ieiă şiă aprobată deă c treă secretarulă generală ală Guvernului,ă peă bazaă Noteiă deă
justificare.   
   (4) PlanulăanualădeăactivitateăalăDCIMRIăseămodific ăşiăseăcompleteaz ăpeăbazaă
Noteiădeămodificareăpeăparcursulăanuluiăsauălaăsfârşitulăacestuia.   
   Art. 8. -   (1) Acteleăadministrativeădeă constituireăşiă deămodificareăaăstructurilor,ă
prev zuteălaăart. 3 şiă5,ă inclusivăprogrameleădeădezvoltareăelaborateăşiăactualizate,ă
conform art. 4,ăseătransmit,ăînăvedereaăinform riiăşiăarmoniz rii,ălaăentit ile publice 
ierarhicăsuperioare,ăpân ălaădataădeă15ămartieăaăfiec ruiăan.   
   (2) Stadiulă implement riiăşiădezvolt riiă sistemelorădeăcontrolă internămanagerială laă
nivelulăentit ilorăpublice,ăprecumăşiăsitua iileădeosebite,ăconstatateădeăc treăComisiaă
de monitorizare,ă facă obiectulă inform rii,ă prină întocmireaă deă situa iiă centralizatoareă
semestriale/anuale, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 - Situa iaă
centralizatoareă privindă stadiulă implement riiă şiă dezvolt riiă sistemului de control 
internă managerial,ă careă seă transmită entit iloră publiceă ierarhică superioare,ă laă
termeneleăprev zuteălaăalin.ă(4).   
   (3) Evaluareaă stadiuluiă implement riiă şiă dezvolt riiă sistemuluiă deă controlă internă
managerială seă realizeaz ă laă nivelulă tuturor compartimentelor din structura 
organizatoric ă aă entit iiă publice,ă inclusivă aă celoră subordonateă sauă aflateă înă
coordonarea acestora.   
   (4) Institu iileăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc iaădeăordonatorăprincipalădeăcrediteă
al bugetului de stat, al bugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiă
fond special transmit la DCIMRI, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, 
situa iileă centralizatoareă semestriale,ă prev zuteă laă alin.ă (2),ă pân ă laă dataă deă 25ă aă
luniiăurm toareăfiec ruiăsemestruăîncheiat,ăiarăsitua iileăcentralizatoareăanuale,ăpân ă
laă20ăfebruarieăaăanuluiăurm tor,ăpentruăanulăprecedent.   
   Art. 81. -   (1) Conduc torulă fiec reiă entit iă publiceă elaboreaz ă anuală Raportulă
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20. . , în 
baza art. 4 alin. (3) dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 119/1999ă privindă controlulă
intern/managerială şiă controlulă financiară preventiv,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 - Instruc iuniă
privindăîntocmirea,ăaprobareaăşiăprezentareaăraportuluiăasupraăsistemuluiădeăcontrolă
internămanagerial,ăcareăseăprezint ăorganuluiăierarhicăsuperiorălaătermenele stabilite 
deăacesta,ălaătermeneleăprev zuteălaăalin.ă(2).   
   (2) Institu iileăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc iaădeăordonatorăprincipalădeăcrediteă
alăbugetuluiădeăstat,ăalăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiă
fond special transmit la DCIMRI, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, 
Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 
20.ă .ă ,ă prev zută laă alin.ă (1),ă pân ă laă 20ă februarieă aă anuluiă urm tor,ă pentruă anulă
precedent.   
   (3) Entit ileă publiceă care,ă conformă reglement riloră legale,ă nuă seă subordoneaz ă
uneiă entit iă publiceă superioare,ă precumă şiă autorit ileă şiă institu iileă publiceă dină
sistemulă na ională deă ap rare,ă ordineă public ă şiă securitateă na ional ă întocmescă
documenteleă prev zute la art. 8 şiă art. 81 ca documente doveditoare ale 
implement riiăşiădezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial.   
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   (4) Raportulă seă transmiteă odat ă cuă situa iaă financiar ă anual ă şiă seă prezint ă
organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului 
prev zutădeălege.   
   Art. 82. -   Controlulă internă managerială esteă înă responsabilitateaă conduc toriloră
entit ilorăpublice,ăcareăauăobliga iaăproiect rii,ă implement riiăşiădezvolt riiăcontinueă
aăacestuia.ă Încredin areaăunorăter iăaărealiz riiăactivit ilorăprivindăimplementareaăşiă
dezvoltareaă sistemuluiă deă controlă internă managerială ală entit iiă publiceă presupuneă
c ,ă înă aceast ă situa ie,ă conduc torulă entit iiă publiceă nuă îşiă îndeplineşteă propriileă
atribu iiăcuăbuneărezultate.   
   Art. 83. -   (1) SecretariatulăGenerală alăGuvernului,ă prinăDCIMRI,ă elaboreaz ă şiă
prezint ă Guvernului,ă înă temeiulă art.ă 11ă alin. (3) dină Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernuluiă nr.ă 86/2014ă privindă stabilireaă unoră m suriă deă reorganizareă laă nivelulă
administra ieiă publiceă centraleă şiă pentruă modificareaă şiă completareaă unoră acteă
normative,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legeaă nr. 174/2015, cu 
modific rileăulterioare,ăpân ă laăsfârşitulă semestruluiă Iă alăanuluiă curent,ăpentruăanulă
precedent,ă ună raportă privindă stadiulă implement riiă sistemeloră deă controlă internă
managerialălaănivelulăinstitu iilorăpublice.   
   (2) Raportul 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 iaădeăordonatorăprincipalădeăcrediteăalăbugetuluiădeăstat,ăalăbugetuluiă
asigur rilorăsocialeădeăstatăsauăalăbugetuluiăoric ruiăfondăspecial.   
   Art. 84. -   Anexele nr. 1-4 facăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.   
   Art. 9. -   Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăoriceădispozi ieăcontrar ăseă
abrog .   
   Art. 10. -   Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăşiă
seăafişeaz ăpeăpaginaădeăinternetăaăSecretariatuluiăGeneralăalăGuvernului.   
 

   

 
Secretarul general al Guvernului, 

Ion Moraru 
 

 
    Bucureşti,ă12ăiunieă2015.   
    Nr. 400.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

CODUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL 
alăentit ilorăpublice   

 
   1. Considera iiăgeneraleăprivindăconceptulădeăcontrolăinternămanagerial   
   1.1. Legisla iaă comunitar ă înă domeniulă controluluiă internă esteă alc tuit ,ă înămareă
parte,ădinăprincipiiăgeneraleădeăbun ăpractic ,ăacceptateăpeăplanăinterna ionalăşiă înă
UniuneaăEuropean .ăModalitateaă înăcareăacesteăprincipiiăseă transpună înăsistemeleă
deă controlă internă esteă specific ă fiec reiă ri,ă fiindă determinat ă deă condi iileă
legislative, administrative, culturale etc.   
   1.2. Înă contextulă principiiloră generaleă deă bun ă practic ă reg siteă înă legisla iaă
comunitar ,ăcontroluluiă internăiăseăasociaz ăoăaccep ieămaiălarg ,ăacestaăfiindăprivită
caă oă func ieă managerial ,ă şiă nuă caă oă opera iuneă deă verificare.ă Prină exercitareaă
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func ieiădeăcontrol,ăconducereaăconstat ăabaterileărezultatelorădeălaă inteleăstabilite,ă
analizeaz ă cauzeleă careă le-auă determinată şiă dispuneă m surileă corectiveă sauă
preventive care se impun.   
   1.3. Necesitateaăşiăobligativitateaăorganiz riiăcontroluluiăinternăînăentit ileăpubliceă
suntă reglementateă prină Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privind controlul 
intern/managerială şiă controlulă financiară preventiv,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.   
   1.4. ConformăOrdonan eiăGuvernuluiănr. 119/1999,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare,ă controlulă intern/managerială esteă definită caă reprezentândă
ansamblulă formelorădeăcontrolăexercitateă laănivelulăentit iiăpublice,ă inclusivăauditulă
intern,ă stabiliteă deă conducereă înă concordan ă cuă obiectiveleă acesteiaă şiă cuă
reglement rileă legale,ă înă vedereaă asigur riiă administr riiă fonduriloră publiceă înămodă
economic, eficientă şiă eficace;ă acestaă include,ă deă asemenea,ă structurileă
organizatorice,ămetodeleăşiăprocedurile.   
   1.5. Înăpofidaăfaptuluiăc ădefini iileădateăpeăplanăna ionalăşiăinterna ionalăcontroluluiă
internăsuntănumeroase,ăacesteaănuăsuntăcontradictoriiăînăesen ,ătoateăprecizândăc ă
nuăesteăvorbaădeăoăsingur ăfunc ie,ăciădeăunăansambluădeădispozitiveăimplementateă
deă c treă responsabiliiă deă laă toateă nivelurileă organiza ieiă pentruă aă de ineă controlulă
asupraăfunc ion riiăactivit ilorălor.   
   1.6. Organizarea sistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăalăoric reiăentit iăpubliceă
are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate 
astfel:   
   a) obiectiveăcuăprivireă laăeficacitateaăşiăeficien aăfunc ion riiă - cuprind obiectivele 
legateă deă scopurileă entit iiă publiceă şiă deă utilizareaă înă condi iiă deă economicitate,ă
eficacitateă şiă eficien ă aă resurselor,ă incluzândă şiă obiectiveleă privindă protejareaă
resurseloră entit iiă publiceă deă utilizareă inadecvat ă sauă deă pierderi,ă precumă şiă
identificarea şiăgestionareaăpasivelor;   
   b) obiectiveă cuă privireă laă fiabilitateaă informa iiloră externeă şiă interneă - includ 
obiectiveleă legateă deă inereaă uneiă contabilit iă adecvate,ă deă calitateaă informa iiloră
utilizateă înă entitateaă public ă sauă difuzateă c treă ter i, precumă şiă deă protejareaă
documenteloră împotrivaă aă dou ă categoriiă deă fraude:ă disimulareaă fraudeiă şiă
distorsionarea rezultatelor;   
   c) obiectiveăcuăprivireălaăconformitateaăcuălegile,ăregulamenteleăşiăpoliticileăinterneă
- cuprind obiectivele legate de asigurareaă c ă activit ileă entit iiă seă desf şoar ă înă
conformitateă cuă obliga iileă impuseă deă legiă şiă deă regulamente,ă precumă şiă cuă
respectarea politicilor interne.   
   1.7. Proiectarea,ăimplementareaăşiădezvoltareaăcontinu ăaăunuiăsistemădeăcontrolă
intern viabilă suntă posibileă numaiă cuă condi iaă caă sistemulă s ă respecteă urm toareleă
cerin e:   
   a) s ăfieăadaptatădimensiunii,ăcomplexit iiăşiămediuluiăspecificăentit ii;   
   b) s ăvizezeătoateănivelurileădeăconducereăşiătoateăactivit ile/opera iunile;   
   c) s  fieăconstruităcuăacelaşiă"instrumentar"ăînătoateăentit ileăpublice;   
   d) s ăofereăasigur riărezonabileăc ăobiectiveleăentit iiăvorăfiăatinse;   
   e) costurileă aplic riiă sistemuluiă deă controlă internă s ă fieă inferioareă beneficiiloră
rezultate din acesta;   
   f) s ă fieăguvernată deă regulileăminimaleădeămanagementăcuprinseă înăstandardeleă
de control intern managerial.   



 
 

 

7 

   1.8. Sistemulădeăcontrolăinternămanagerialăalăoric reiăentit iăpubliceăopereaz ăcuă
oădiversitateădeăprocedee,ămijloace,ăac iuni,ădispozi ii,ăcareăprivescătoateăaspecteleă
legateădeăactivit ileăentit ii,ă fiindăstabiliteăşiă implementateădeăconducereaăentit iiă
pentru a-iă permiteă de inereaă unuiă bună controlă asupraă func ion riiă entit iiă înă
ansamblulă ei,ă precumă şiă aă fiec reiă activit i/opera iuni în parte. Instrumentarul de 
controlă internămanagerialăpoateăfiăclasificatăînăşaseăgrupeămari:ăobiective;ămijloace;ă
sistemăinforma ional;ăorganizare;ăproceduri;ăcontrol.   
   1.9. Construireaăunuiăsistemădeăcontrolăinternăsolidăesteăunăprocesădeădurat , care 
necesit ă eforturiă importanteă dină parteaă întreguluiă personală ală entit iiă şi,ă înă modă
deosebit,ădinăparteaăangaja ilorăcuăfunc iiădeăconducere.   
   1.10. Activit ileădeăcontrolăinternămanagerialăfacăparteăintegrant ădinăprocesulădeă
gestiune orientat spreă realizareaăobiectiveloră stabiliteă şiă includăoăgam ădivers ădeă
politiciăşiăproceduriăprivind:ăautorizareaăşiăaprobarea,ăseparareaăatribu iilor,ăaccesulă
laă resurseă şiă documente,ă verificarea,ă reconcilierea,ă analizaă performan eiă deă
func ionare,ărevizuireaăopera iilor,ăproceselorăşiăactivit ilor,ăsupravegherea.   
   2. Scopulăşiădefinireaăstandardelorădeăcontrolăinternămanagerial   
   2.1. Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de 
management,ăpeăcareătoateăentit ileăpubliceătrebuieăs ăleăurmeze.   
   2.2. Scopul standardelor de control este de a crea un model de control intern 
managerialăuniformăşiăcoerent,ăcareăs ăpermit ăcompara iiă întreăentit iădeăacelaşiă
felă sauă înă cadrulă aceleiaşiă entit i,ă laă momenteă diferite,ă şiă s ă fac ă posibil ă
eviden iereaărezultatelorăentit iiăşiăaăevolu ieiăsale.ăStandardeleăconstituieăunăsistemă
deăreferin ,ăînăraportăcuăcareăseăevalueaz ăsistemeleădeăcontrolăinternămanagerial,ă
seăidentific ăzoneleăşiădirec iileădeăschimbare.   
   2.3. Stabilireaă sistemuluiă deă controlă internămanagerială intr ă înă responsabilitateaă
conduceriiăfiec reiăentit iăpubliceăşiătrebuieăs ăaib ălaăbaz ăstandardeleădeăcontrolă
intern promovate de Secretariatul General al Guvernului, în temeiul legii. 
Formularea cât mai general ăaăacestoraăaă fostănecesar ăpentruăaădaăposibilitateaă
tuturorăconduc torilorăs ăleăaplice,ăînăpofidaădeosebirilorăsemnificativeăîntreădiferiteleă
entit iă publice.ă Sistemeleă deă controlă internă managerială trebuieă dezvoltateă inândă
cont de specificul legal, organiza ional,ă deă personal,ă deă finan areă etc.ă ală fiec reiă
entit iăpubliceăînăparte.   
   2.4. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente- cheie ale controlului 
intern managerial:   
   • mediulă deă control.ă Acestaă grupeaz ă problemeleă legateă deă organizare, 
managementulăresurselorăumane,ăetic ,ădeontologieăşiăintegritate;   
   • performan eă şiă managementulă riscului.ă Acestă element-cheieă vizeaz ă
problematicaă managementuluiă legat ă deă fixareaă obiectivelor,ă planificareă
(planificareaă multianual ),ă programareă (planulă deă management)ă şiă performan eă
(monitorizareaăperforman elor);   
   • activit iădeăcontrol.ăStandardeleăgrupateă înăacestăelement- cheie al controlului 
internă managerială seă focalizeaz ă asupra:ă document riiă procedurilor;ă continuit iiă
opera iunilor;ă înregistr riiă excep iiloră (abateriloră deă laă proceduri);ă separ riiă
atribu iilor;ăsupravegheriiăetc.;   
   • informareaăşiăcomunicarea.ăÎnăaceast ăsec iuneăsuntăgrupateăproblemeleăceă ină
deăcreareaăunuiăsistemă informa ionalăadecvatăşiăaăunuiăsistemădeă rapoarte privind 



 
 

 

8 

execu iaăplanuluiă deămanagement,ă aă bugetului,ă aă utiliz riiă resurselor,ă precumăşiă aă
gestion riiădocumentelor;   
   • evaluareăşiăaudit.ăProblematicaăvizat ădeăaceast ăgrup ădeăstandardeăpriveşteă
dezvoltareaă capacit iiă deă evaluareă aă controlului intern managerial, în scopul 
asigur riiăcontinuit iiăprocesuluiădeăperfec ionareăaăacestuia.   
   2.5. Fiecare standard de control este structurat pe trei componente:   
   • descrierea standardului - prezint ă tr s turileă definitoriiă aleă domeniuluiă deă
managementălaăcareăseărefer ăstandardul,ădomeniulăfixatăprinătitlulăacestuia;   
   • cerin eă generaleă - prezint ă direc iileă determinanteă înă careă trebuieă ac ionat,ă înă
vedereaărespect riiăstandardului;   
   • referin eă principaleă - listeaz ă acteleă normativeă reprezentative, care cuprind 
reglement riăaplicabileăstandardului,ădarănuăauăunăcaracterăexhaustiv.   
   3. Listaăstandardelorădeăcontrolăinternămanagerialălaăentit ileăpublice   
   a) Mediul de control:   
   • Standardul 1 - Eticaăşiăintegritatea   
   • Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini   
   • Standardul 3 - Competen a,ăperforman a   
   • Standardul 4 - Structuraăorganizatoric    
   b) Performan eăşiămanagementulăriscului:   
   • Standardul 5 - Obiective   
   • Standardul 6 - Planificarea   
   • Standardul 7 - Monitorizareaăperforman elor   
   • Standardul 8 - Managementul riscului   
   c) Activit iădeăcontrol:   
   • Standardul 9 - Proceduri   
   • Standardul 10 - Supravegherea   
   • Standardul 11 - Continuitateaăactivit ii   
   d) Informareaăşi comunicarea:   
   • Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicarea   
   • Standardul 13 - Gestionarea documentelor   
   • Standardul 14 - Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar    
   e) Evaluareăşiăaudit:   
   • Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial   
   • Standardul 16 - Auditul intern   
    Standardul 1 - Eticaăşiăintegritateaă   
   1.1. Descrierea standardului   
    Conducereaăşiăsalaria iiăentit iiăpubliceăcunoscăşiăsus inăvalorileăeticeăşiăvalorileă
organiza iei,ărespect ăşiăaplic ăreglement rileăcuăprivireălaăetic ,ăintegritate,ăevitareaă
conflicteloră deă interese,ă prevenireaă şiă raportareaă fraudelor,ă acteloră deă corup ieă şiă
semnalareaăneregularit ilor.   
   1.2. Cerin eăgenerale   
   1.2.1. Conducereaă entit iiă publiceă sprijin ă şiă promoveaz ,ă prină deciziileă saleă şiă
prină putereaă exempluluiă personal,ă valorileă etice,ă integritateaă personal ă şiă
profesional ăaăsalaria ilor.   
   1.2.2. Conducereaăentit iiăpubliceăadopt ăunăcodăetic/codădeăconduit ,ădezvolt ăşiă
implementeaz ă politiciă şiă proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea 



 
 

 

9 

conflicteloră deă interese,ă prevenireaă şiă raportareaă fraudelor,ă acteloră deă corup ieă şiă
semnalareaăneregularit ilor.   
   1.2.3. Conducereaă entit iiă publiceă înlesneşteă comunicareaă deschis ,ă deă c treă
salaria i,ăaăpreocup rilorăacestoraăînămaterieădeăetic ăşiăintegritate,ăprinăcreareaăunuiă
mediu adecvat.   
   1.2.4. Ac iuneaădeăsemnalareădeăc treăsalaria iăaăneregularit ilorătrebuieăs ăaib ă
unăcaracterătransparentăpentruăeliminareaăsuspiciuniiădeădela iuneăşiătrebuieăprivit ă
ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.   
   1.2.5. Salaria iiă careă semnaleaz ă neregularit iă deă care,ă directă sauă indirect,ă auă
cunoştin ă suntă proteja iă împotrivaă oric roră discrimin ri,ă iarămanageriiă auă obliga iaă
de a întreprinde cercet rileăadecvate,ă înăscopulăelucid riiă celoră semnalateăşiă deăaă
lua,ădac ăesteăcazul,ăm surileăceăseăimpun.   
   1.2.6. Conducereaă şiă salaria iiă entit iiă publiceă auă oă abordareă pozitiv ă fa ă deă
controlulăinternămanagerial,ăaăc ruiăfunc ionareăoăsprijin ăîn mod permanent.   
   1.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 477/2004 privindă Codulă deă conduit ă aă personaluluiă contractuală dină
autorit ileăşiăinstitu iileăpublice;   
   - Codulădeăconduit ăalăentit iiăpublice;   
   - Legea nr. 7/2004 privindăCodulădeăconduit ăaăfunc ionarilorăpublici,ărepublicat ;   
   - Legea nr. 78/2000 pentruăprevenirea,ădescoperireaăşiăsanc ionareaăfaptelorădeă
corup ie,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare;   
   - Legea nr. 115/1996 pentruă declarareaă şiă controlulă averiiă demnitarilor,ă
magistra ilor,ă aă unoră persoaneă cuă func iiă deă conducereă şiă deă controlă şiă aă
func ionarilorăpublici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 161/2003 privindă uneleă m suriă pentruă asigurareaă transparen eiă înă
exercitareaă demnit iloră publice,ă aă func iiloră publiceă şiă înă mediulă deă afaceri,ă
prevenireaăşiăsanc ionareaăcorup iei,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 176/2010 privindă integritateaă înă exercitareaă func iiloră şiă demnit iloră
publice,ă pentruă modificareaă şiă completareaă Legiiă nr. 144/2007 privindă înfiin area,ă
organizareaă şiă func ionareaă Agen ieiă Na ionaleă deă Integritate,ă precumă şiă pentruă
modificareaăşiăcompletareaăaltorăacteănormative,ăcuămodific rileăulterioare;   
   - Legea nr. 251/2004 privindăuneleăm suriă referitoareă laăbunurileăprimite cu titlu 
gratuităcuăprilejulăunorăac iuniădeăprotocolăînăexercitareaămandatuluiăsauăaăfunc iei;   
   - Legea nr. 571/2004 privindă protec iaă personaluluiă dină autorit ileă publice,ă
institu iileăpubliceăşiădinăalteăunit iăcareăsemnaleaz ăînc lc riăaleălegii;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernului nr. 215/2012 privindă aprobareaă Strategieiă na ionaleă
anticorup ieă peă perioadaă 2012-2015,ă aă Inventaruluiă m suriloră preventiveă
anticorup ieăşiăaăindicatorilorădeăevaluare,ăprecumăşiăaăPlanuluiăna ionalădeăac iuneă
pentru implementareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieă2012-2015.   
    Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarciniă   
   2.1. Descrierea standardului   
    Conducereaă entit iiă publiceă asigur ă întocmireaă şiă actualizareaă permanent ă aă
documentuluiăprivindămisiuneaăentit iiăpublice,ăaăregulamentelorăinterneăşiăaăfişeloră
posturilor,ăpeăcareăleăcomunic ăangaja ilor.   
   2.2. Cerin eăgenerale   
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   2.2.1. Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăalăentit iiăpubliceăcuprindeăîntr-
oămanier ă integral ăsarcinileăentit ii,ă rezultateădinăactulănormativădeăorganizareăşiă
func ionare,ăprecumăşiădinăalteăacteănormative;ăacestaăseăcomunic ăsalaria ilorăşiăseă
public ăpeăpaginaădeăinternetăaăentit iiăpublice.   
   2.2.2. Fiecareă salariată trebuieă s ă cunoasc ă misiuneaă încredin at ă entit ii,ă
obiectiveleăşiăatribu iileăentit iiăpubliceăşiăaleăcompartimentuluiădinăcareăfaceăparte,ă
rolulăs uăînăcadrulăcompartimentului,ăstabilităprinăfişaăpostului,ăprecumăşiăobiectiveleă
postuluiăpeăcareăîlăocup .   
   2.2.3. Conduc toriiăcompartimentelorăentit iiăpubliceăauăobliga iaădeăaăîntocmiăşiă
deă aă actualiza,ă oriă deă câteă oriă esteă cazul,ă fişeleă posturiloră pentruă personalulă dină
subordine.   
   2.2.4. Sarcinileă trebuieă s ă fieă clară formulateă şiă strânsă rela ionateă cuă obiectiveleă
postului,ăastfelăîncâtăs ăseărealizezeăoădeplin ăconcordan ăîntreăcon inutulăsarciniloră
şiăcon inutulăobiectivelorăpostului.   
   2.2.5. Conduc toriiăcompartimentelorăentit iiăpubliceătrebuieăs ăidentificeăsarcinileă
noiăşiădificileăceărevinăsalaria ilorăşiăs ăleăacordeăsprijinăînărealizarea acestora.   
   2.2.6. Conducereaă entit iiă publiceă îşiă identific ă func iileă sensibileă şiă func iileă
considerateă caă fiindă expuse,ă înă modă special,ă laă corup ieă şiă stabileşteă oă politic ă
adecvat ădeăgestionareăaăpersonaluluiăcareăocup ăastfelădeăfunc ii.   
   2.2.7. Func iileă sensibileă şiă celeă considerateă caă fiindă expuse,ă înămodă special,ă laă
corup ieă potă fiă ataşateă tuturoră activit iloră privindă gestionareaă resurseloră umane,ă
financiareăşiăinforma ionale.   
   2.2.8. Conducereaă entit iiă identific ă func iile sensibile pe baza inventarului 
func iiloră sensibileă şiă aă listeiă salaria iloră careă ocup ă acesteă func iiă sensibile.ă Înă
situa iaăînăcareăhot r şteăs ădeclareăexisten aăfunc iilorăsensibileăvaăelaboraăunăplană
pentruărota iaăpersonaluluiă laă intervale,ădeăregul ,ădeăminimumă5ăani.ă Înăsitua iaă înă
careă conducereaă entit iiă publiceă hot r şteă s ă nuă declareă uneleă func iiă sensibile,ă
atunci,ăînămodăobligatoriu,ăvaăimplementaăactivit iădeăcontrolăsuplimentareăsauăalteă
m suriă peă fluxulă procesuluiă respectiv,ă astfelă încât în procesul de administrare a 
riscurilorăefecteleăasupraăactivit ilorădesf şurateăînăcadrulăentit iiăs ăfieăminime.   
   2.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 90/2001 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăGuvernuluiăRomânieiăşiăaă
ministerelor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 188/1999 privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legeaăadministra ieiăpubliceă localeănr. 215/2001,ă republicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conven iei Na iuniloră Uniteă împotrivaă
corup iei,ăadoptat ălaăNewăYorkălaă31ăoctombrieă2003;   
   - Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr. 11/2004 privindăstabilireaăunorăm suriădeă
reorganizareă înă cadrulă administra ieiă publiceă centrale,ă aprobat ă cuă modific riă şiă
complet riăprinăLegeaănr. 228/2004,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aădeă urgen ă aăGuvernuluiă nr. 64/2003 pentruă stabilireaă unorăm suriă
privindă înfiin area,ă organizarea,ă reorganizareaă sauă func ionareaă unoră structuriă dină
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 
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specialitateăaleăadministra ieiăpubliceăcentraleăşiăaăunoră institu iiă publice,ăaprobat ă
cuămodific riăprinăLegeaănr. 194/2004,ăcuămodific rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizareaă şiă dezvoltareaă cariereiă func ionariloră publici,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 2.288/2004 pentruăaprobareaărepartiz riiăprincipalelor 
func iiă deă sprijină peă careă leă asigur ă ministerele,ă celelalteă organeă centraleă şiă
organiza iileă neguvernamentaleă privindă prevenireaă şiă gestionareaă situa iiloră deă
urgen ;   
   - actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice;   
   - alte reglement riăînădomeniulămuncii.   
    Standardul 3 - Competen a,ăperforman aă   
   3.1. Descrierea standardului   
    Conduc torulă entit iiă publiceă asigur ă ocupareaă posturiloră deă c treă persoaneă
competente,ă c roraă leă încredin eaz ă sarciniă potrivită competen elor,ă şiă asigur ă
condi iiăpentruăîmbun t ireaăpreg tiriiăprofesionaleăaăangaja ilor.   
    Performan eleă profesionaleă individualeă aleă angaja iloră suntă evaluateă anuală înă
scopulă confirm riiă cunoştin eloră profesionale,ă aptitudiniloră şiă abilit iloră necesare 
îndepliniriiăsarcinilorăşiăresponsabilit ilorăîncredin ate.   
   3.2. Cerin eăgenerale   
   3.2.1. Conduc torulăentit iiăpubliceăşiăsalaria iiădispunădeăcunoştin ele,ăabilit ileă
şiăexperien aăcareăfacăposibil ăîndeplinireaăeficient ăşiăefectiv ăaăsarcinilor, precum 
şiă bunaă în elegereă şiă îndeplinireă aă responsabilit iloră legateă deă controlulă internă
managerial.   
   3.2.2. Competen aă angaja iloră şiă sarcinileă încredin ateă trebuieă s ă seă afleă înă
echilibruă permanent,ă pentruă asigurareaă c ruiaă conducereaă entit iiă publiceă
ac ioneaz ăprin:   
   - definireaăcunoştin elorăşiădeprinderilorănecesareăpentruăfiecareălocădeămunc ;   
   - conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare 
prestabilit;   
   - întocmireaăplanuluiă deăpreg tireă profesional ă aă nouluiă angajat,ă înc ă dină timpulă
procesului de recrutare;   
   - revedereaă necesit iloră deă preg tireă profesional ă şiă stabilireaă cerin eloră deă
formareăprofesional ăînăcontextulăevalu riiăanualeăaăangaja ilor,ăprecumăşiăurm rireaă
evolu ieiăcariereiăacestora;   
   - asigurareaăfaptuluiăc ănecesit ileădeăpreg tireăidentificateăsuntăsatisf cute;   
   - dezvoltareaă capacit iiă interneă deă preg tireă complementar ă aă formeloră deă
preg tireăexterneăentit iiăpublice.   
   3.2.3. Performan eleă profesionaleă individualeă aleă angaja iloră seă evalueaz ă celă
pu inăoădat ăpeăană înă raportăcuăobiectiveleăanualeă individualeăşiăsuntădiscutateăcuă
aceştiaădeăc treăevaluator.   
   3.2.4. Competen aă şiă performan aă trebuieă sus inuteă deă instrumenteă adecvate,ă
care includ tehnica de calcul, programele informatice, brevetele, metodele de lucru 
etc.   
   3.2.5. Conduc toriiă compartimenteloră entit iiă publiceă asigur ă fiec ruiă angajată
participareaă înă fiecareăană laăcursuriădeăpreg tireăprofesional ,ă înădomeniulăs uădeă
competen .   
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   3.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 188/1999 privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legeaăadministra ieiăpubliceă localeănr. 215/2001,ă republicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea-cadru nr. 284/2010 privindă salarizareaă unitar ă aă personaluluiă pl tită dină
fonduriăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 490/2004 privindă stimulareaă financiar ă aă personaluluiă careă
gestioneaz ăfonduriăcomunitare,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 129/2000 privindă formareaă profesional ă aă adul ilor,ă
republicat ;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 432/2004 privindădosarulă profesionalăală func ionariloră
publici, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicareă aă prevederiloră Ordonan eiă Guvernuluiă nr. 129/2000 privind formarea 
profesional ăaăadul ilor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind 
stimularea financiar ă aă personaluluiă careă gestioneaz ă fonduriă comunitare,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizareaă şiă dezvoltareaă cariereiă func ionarilor publici,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun 
european de curriculum vitae;   
   - hot rârileăGuvernuluiăpentruăaprobareaăplanuluiădeăocupareăaă func iilorăpubliceă
anuale;   
   - actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului 
dinăentit ileăsistemuluiădeăap rareăşiăordineăpublic ,ăprecumăşiăstatuteleăcorpuriloră
profesionale.   
    Standardul 4 - Structura organizatoric ă   
   4.1. Descrierea standardului   
    Conduc torulă entit iiă publiceă defineşteă structuraă organizatoric ,ă competen ele,ă
responsabilit ile,ă sarcinile,ă liniileă deă raportareă pentruă fiecareă component ă
structural ă şiă comunic ă salaria iloră documenteleă de formalizare a structurii 
organizatorice.   
    Conduc torulă entit iiă publiceă stabileşte,ă înă scris,ă limiteleă competen eloră şiă
responsabilit ilorăpeăcareăleădeleag .   
   4.2. Cerin eăgenerale   
   4.2.1. Structuraăorganizatoric ăesteăstabilit ăastfelăîncâtăs ăcorespund ăscopuluiăşiă
misiuniiă entit iiă şiă s ă serveasc ă realiz riiă înă condi iiă deă eficien ,ă eficacitateă şiă
economicitate a obiectivelor stabilite.   
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   4.2.2. Înă temeiulă actuluiă normativă privindă organizareaă şiă func ionareaă entit iiă
publice, conduc torulă entit iiă publiceă aprob ă structuraă organizatoric :ă
departamente,ădirec iiăgenerale,ădirec ii,ăservicii,ăbirouri,ăposturiădeălucru.   
   4.2.3. Încadrareaă cuă personală deă conducereă şiă personală deă execu ieă aă acestoră
structuriăseăreg seşteăînăstatulădeăfunc iiăalăentit iiăşiăseărealizeaz ăcuărespectareaă
concordan eiă dintreă naturaă posturiloră şiă competen eleă profesionaleă şiămanagerialeă
necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.   
   4.2.4. Competen a,ă responsabilitatea,ă sarcinaă şiă obliga iaă deă aă raportaă suntă
atributeăasociateăpostului;ăacesteaătrebuieăs ăfieăbineădefinite,ăclare,ăcoerenteăşiăs ă
reflecteăelementeleăavuteăînăvedereăpentruărealizareaăobiectivelorăentit iiăpublice.   
   4.2.5. Conducereaă entit iiă publiceă analizeaz ă şiă determin ă periodică gradulă deă
adaptabilitateăaăstructuriiăorganizatoriceălaămodific rileăinterveniteăînăinteriorulăşi/sauă
exteriorulăentit ii,ăpentruăaăasiguraăoăpermanent ărelevan ăşiăeficien ăaăcontroluluiă
intern.   
   4.2.6. În fiecare entitate public ,ă delegareaă seă realizeaz ,ă înă principal,ă prină
Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăfişeleăposturilorăşi,ăînăuneleăcazuri,ăprină
ordineăexpreseădeăaăexecutaăanumiteăopera iuni.   
   4.2.7. Delegareaă esteă condi ionat ă înă principală deă poten ialulă şiă gradul de 
înc rcareăcuăsarciniăaăconduceriiăentit iiăşiăaăsalaria ilorăimplica i.   
    Actul de delegare este conform atunci când:   
   - respect ă raportulă dintreă complexitateaă sarcinilor/atribu iiloră delegateă şiă
cunoştin ele,ă experien aă şiă capacitateaă necesar ă efectu riiă actuluiă deă autoritateă
încredin at;   
   - sunt precizate, în cuprinsul acestuia, termenele-limit ă deă realizareă şiă criteriileă
specificeăpentruăîndeplinireaăcuăsuccesăaăsarcinilor/atribu iilorădelegate;   
   - suntăfurnizateădeăc treămanagerătoateăinforma iileăasupraăresponsabilit iiăceăvaă
fiăîncredin at ;   
   - esteă confirmat,ă prină semn tur ,ă deă c treă salariatulă c ruiaă iă s-au delegat 
sarcinile/atribu iile.   
   4.2.8. Salariatulă delegată r spundeă integrală deă realizareaă sarcinii,ă iară managerul 
careă aă delegată îşiă men ineă înă fa aă superioriloră responsabilitateaă final ă pentruă
realizarea acesteia.   
   4.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 188/1999 privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legeaăadministra ieiăpubliceă localeănr. 215/2001,ă republicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare;   
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   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizareaă şiă dezvoltareaă cariereiă func ionariloră publici,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - actul normativ de organizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice;   
   - regulamentulă deă organizareă şiă func ionare,ă fişeleă posturiloră şiă organigramaă
entit iiăpublice.   
    Standardul 5 - Obiective    
   5.1. Descrierea standardului   
    Conducereaă entit iiă publiceă defineşteă obiectivele determinante, legate de 
scopurileă entit ii,ă precumă şiă peă celeă complementare,ă legateă deă fiabilitateaă
informa iilor,ăconformitateaăcuălegile,ăregulamenteleăşiăpoliticileăinterne,ăşiăcomunic ă
obiectiveleădefiniteătuturorăsalaria ilorăşiăter ilorăinteresa i.   
   5.2. Cerin eăgenerale   
   5.2.1. Conducereaă entit iiă publiceă stabileşteă obiectiveleă generaleă astfelă încâtă
acesteaăs ăfieăconcordanteăcuămisiuneaăentit iiăpubliceăşiăs ăseărefereălaărealizareaă
unoră serviciiă publiceă deă bun ă calitate,ă înă condi iiă deă eficien ,ă eficacitateă şiă
economicitate.   
   5.2.2. Conducereaă entit iiă publiceă transpuneă obiectiveleă generaleă înă obiectiveă
specificeă şiă înă rezultateă aşteptateă pentruă fiecareă activitateă şiă leă comunic ă
salaria ilor.   
   5.2.3. Obiectivele specificeătrebuieăastfelădefiniteăîncâtăs ăr spund ăpachetuluiădeă
cerin eă "S.M.A.R.T."ă [Să - Preciseă (înă limbaă englez :ă specific);ă Mă - m surabileă şiă
verificabileă (înă limbaă englez :ămeasurableă andă verifiable);ă Aă - necesare (în limba 
englez :ă appropriate);ă Ră - realisteă (înă limbaă englez :ă realistic);ă Tă - cu termen de 
realizareă(înălimbaăenglez :ătime- dependent)].   
   5.2.4. Stabilireaă obiectiveloră esteă înă competen aă conduceriiă entit iiă publice,ă iară
responsabilitateaărealiz riiăacestoraăesteăatâtăaăconducerii,ăcâtăşiăaăsalaria ilor.   
   5.2.5. Stabilireaăobiectivelorăareălaăbaz ăformulareaădeăipoteze/premise,ăacceptateă
conştient,ăprinăconsens.   
   5.2.6. Conducereaă entit iiă publiceă actualizeaz /reevalueaz ă obiectiveleă oriă deă
câteă oriă constat ă modificareaă ipotezelor/premiseloră careă auă stată laă bazaă fix riiă
obiectivelor,ăcaăurmareăaătransform riiămediuluiăinternăşi/sauăextern.   
   5.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - legile bugetare anuale;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privind controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.159/2004 pentru aprobarea 
Instruc iunilor privindă con inutul,ă formaă deă prezentareă şiă structuraă programeloră
elaborateă deă ordonatoriiă principaliă deă crediteă înă scopulă finan riiă unoră ac iuniă sauă
unuiăansambluădeăac iuni;   
   - actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice.   
    Standard 6 - Planificarea    
   6.1. Descrierea standardului   
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    Conducereaăentit iiăpubliceăîntocmeşteăplanuriăprinăcareăseăpunăînăconcordan ă
activit ileă necesareă pentruă atingereaă obiectiveloră cuă resurseleă maximă posibilă deă
alocat, astfel încâtăriscurileăsusceptibileăs ăafectezeărealizareaăobiectivelorăentit iiă
s ăfieăminime.   
   6.2. Cerin eăgenerale   
   6.2.1. Conducereaă entit iiă publiceă elaboreaz ă planuri/programeă deă activitateă
pentruă toateăobiectiveleăentit ii,ă identific ă şiă repartizeaz ă resursele,ăpornindădeă laă
stabilireaă nevoiloră pentruă realizareaă obiectivelor,ă şiă organizeaz ă proceseleă deă
munc ăînăvedereaădesf şur riiăactivit ilorăplanificate.   
   6.2.2. Repartizareaă resurselorănecesit ădeciziiă cuăprivireă laă celămaiăbunămodădeă
alocare, dat 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. Pentruă atingereaă obiectivelor,ă conduc torulă entit ii publiceă asigur ă
coordonareaă deciziiloră şiă ac iuniloră compartimenteloră entit iiă şiă organizeaz ă
consult riă prealabile,ă atâtă înă cadrulă compartimenteloră entit ii,ă câtă şiă întreă
compartimentele respective.   
   6.3. Referin eăprincipale   
   - Legea contabilit iiă nr. 82/1991,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - legile bugetare anuale;   
   - Ordonan aăGuvernuluiănr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentruăautorit ileăadministra ieiăpubliceăşiăinstitu iileăpublice,ăaprobat ăcuămodific riă
prin Legea nr. 247/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind 
spa iileăcuădestina iaădeăbirouăsauăpentruăactivit iăcolectiveăoriădeădeservireăceăpotăfiă
utilizateădeăministere,ăalteăorganeădeăspecialitateăaleăadministra ieiăpubliceăcentrale,ă
deăinstitu iileăpubliceădinăsubordineaăacestora,ăprecumăşiădeăprefecturi;   
   - Hot râreaă Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilorăreferitoareălaăatribuireaăcontractelorădeăachizi ieăpublic ădinăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernuluiă nr. 34/2006 privind atribuireaă contracteloră deă achizi ieă
public ,ă aă contracteloră deă concesiuneă deă lucr riă publiceă şiă aă contracteloră deă
concesiuneădeăservicii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.159/2004 pentru aprobarea 
Instruc iunilor privindă con inutul,ă formaă deă prezentareă şiă structuraă programeloră
elaborateă deă ordonatoriiă principaliă deă crediteă înă scopulă finan riiă unoră ac iuniă sauă
ansambluădeăac iuni.   
    Standardul 7 - Monitorizareaăperforman eloră   
   7.1. Descrierea standardului   
    Conduc torulăentit iiăpubliceăasigur ămonitorizareaăperforman elorăpentruăfiecareă
obiectivăşiăactivitate,ăprină intermediulăunoră indicatoriăcantitativiăşiăcalitativiărelevan i,ă
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inclusivă cuă privireă laă economicitate,ă eficien ă şiă eficacitate,ă careă trebuieă s ă fie:ă
m surabili;ăspecifici;ăaccesibili;ărelevan iăşiăstabili iăpentruăoăanumit ădurat ăînătimp.   
   7.2. Cerin eăgenerale   
   7.2.1. Conduc toriiă compartimenteloră entit iiă publiceă monitorizeaz ă
performan eleă activit iloră aflateă înă coordonare,ă prină elaborareaă şiă actualizarea,ă
anual,ăaăuneiă listeăaăobiectivelor,ăactivit ilorăşiă indicatorilorădeăperforman ăsauădeă
rezultat,ă peăbazaăpropunerilorăpersonaluluiă responsabilă deăactivit ileă prev zuteă înă
fişaăpostului.   
   7.2.2. 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,ă şiă peă bazaă acestoraă seă
elaboreaz ă ună raportă deămonitorizareăaă performan elor,ă anual,ă peă careă îlă transmită
secretarului Comisiei de monitorizare.   
   7.2.3. Secretarulă Comisieiă deă monitorizareă întocmeşte,ă peă bazaă rapoarteloră
anuale de monitorizare a performan elorăprimiteădeă laăcompartimente,ăoă informareă
privindă monitorizareaă performan eloră laă nivelulă entit iiă înă vedereaă analiz riiă şiă
aprob riiăînăComisiaădeămonitorizare.   
   7.2.4. Sistemulă deămonitorizareă aă performan eloră esteă influen ată deăm rimeaă şiă
complexitateaă entit iiă publice,ă deă modificarea/schimbareaă obiectiveloră sau/şiă aă
indicatorilor,ădeămodulădeăaccesăalăsalaria ilorălaăinforma ii.   
   7.2.5. Conducereaăentit iiăpubliceăevalueaz ăperforman ele,ăconstat ăeventualeleă
abateriădeălaăobiectiveăşi iaăm surileăcorectiveăceăseăimpun.   
   7.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - legile bugetare anuale;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.159/2004 pentru aprobarea 
Instruc iunilor privindă con inutul,ă formaă deă prezentareă şiă structuraă programeloră
elaborateă deă ordonatoriiă principaliă deă crediteă înă scopulă finan riiă unoră ac iuniă sauă
ansambluădeăac iuni.   
    Standardul 8 - Managementul riscului    
   8.1. Descrierea standardului   
    Conduc torulă entit iiă publiceă instituieă şiă puneă înă aplicareă ună proces de 
managementă ală riscurilor,ă careă s ă facilitezeă realizareaă eficient ă şiă eficaceă aă
obiectivelor acesteia.   
   8.2. Cerin eăgenerale   
   8.2.1. Entit ileă publiceă îşiă definescăpropriaă strategieăprivindă riscurileă cuă careă seă
potăconfruntaăşiăasigur ădocumentareaăcomplet ăşiăadecvat ăaăacesteia,ăprecumăşiă
accesibilitateaăîntregiiăorganiza iiălaădocumenta ie.   
   8.2.2. Conducereaă entit iiă publiceă îşiă stabileşteă clară obiectiveleă şiă activit ileă
cuprinse într-oălistaăaăobiectivelor,ăaăactivit ilorăşiăaăindicatorilorădeăperforman ăsauă
deărezultat,ăînăvedereaăidentific riiăşiădefiniriiăriscurilorăasociateăacestora.   
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   8.2.3. Conduc torulăentit iiăpubliceăareăobliga iaăcre riiăşiămen ineriiăunuiăsistemă
eficient de management al riscurilor, în principal, prin:   
   a) identificareaăriscuriloră înăstrâns ă leg tur ăcuăactivit ileădinăcadrulăobiectiveloră
specificeă aă c roră realizareă ară puteaă fiă afectat ă deă materializareaă riscurilor;ă
identificareaă amenin rilor/vulnerabilit iloră prezenteă înă cadrulă activit ilor curente 
aleăentit iiăcareăarăputeaăconduceălaăs vârşireaăunorăfapteădeăcorup ieăşiăfraude;   
   b) 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 ierarhizareaăşiăprioritizareaă riscuriloră înă func ieădeă toleran aă laă risc,ă
aprobat ădeăc treăconducereaăentit ii;   
   c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai 
adecvateămodalit iă deă tratareăaă riscurilor,ăastfelă încâtăacesteaăs ăseă încadrezeă înă
limiteleă toleran eiă laă riscă aprobateă deă c treă conducereaă entit iiă şiă s ă asigureă
delegareaă responsabilit iiă deă administrareă aă acestoraă c treă celeă maiă potriviteă
niveluri decizionale;   
   d) monitorizarea implement riiă m suriloră deă control,ă precumă şiă aă eficacit iiă
acestora;   
   e) revizuireaăşiăraportareaăperiodic ăaăsitua ieiăriscurilor.   
   8.2.4. Toateăactivit ileăşiăac iunileăini iateăşiăpuseăînăaplicareăînăcadrulăprocesuluiă
de gestionare a riscurilor sunt rigurosădocumentate,ăiarăsintezaăinforma iilor/dateloră
şiă deciziiloră luateă înă acestă procesă esteă cuprins ă înă Registrulă riscurilor,ă documentă
careă atest ă c ă înă cadrulă entit iiă publiceă exist ă ună sistemă deă managementă ală
riscurilorăşiăc ăacestaăfunc ioneaz .   
   8.2.5. Responsabiliiă cuă riscurileă peă compartimenteă dină cadrulă entit iiă publiceă
colecteaz ă riscurileă aferenteă activit iloră stabiliteă prină fişeleă deă post,ă strategiaă deă
risc,ă riscurileă revizuiteă şiăm surileă deă controlă înă cursă deă implementare,ă stabiliteă în 
cadrulă şedin eloră Echipeiă deă gestionareă aă riscuriloră deă laă personalulă dină cadrulă
fiec ruiăcompartiment.   
   8.2.6. Pentru actualizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, acestea, pe 
bazaăformularelorădeăalert ălaărisc,ăsuntăanalizateăşiădezb tuteăînăşedin eleăEchipeiă
deă gestionareă aă riscurilor,ă înă careă seă stabilescă şiă m surileă deă controlă necesareă
pentru a fi administrate, care se transmit compartimentelor, pe baza proceselor-
verbaleăîntocmiteădeăc treăsecretarulăEchipeiădeăgestionareăaăriscurilor.   
   8.2.7. M surileă deă controlă stabiliteă înă cadrulă şedin eloră Echipeiă deă gestionareă aă
riscurilor,ă transmiseă compartimenteloră pentruă implementare,ă seă centralizeaz ă laă
nivelulă entit ii,ă deă c treă secretarulă echipei,ă într-un plan de implementare a 
m surilorădeăcontrolăînăvedereaăurm ririiăimplement riiălor.ăM surileădeăcontrolăsuntă
obligatorii pentru administrarea riscurilor semnificative de la nivelul 
compartimenteloră şiă seă implementeaz ă prină consiliereaă acordat ă deă c treă
compartimentulă deă audită internă şiă opereaz ă pân ă laă oă nou ă analiz ă şiă revizuireă
anual ăaăacestora.   
   8.2.8. Conduc toriiăcompartimentelorăasigur ăcadrulăorganiza ionalăşiăprocedurală
pentruă punereaă înă aplicare,ă deă c treă persoaneleă responsabile,ă aă m suriloră deă
controlă stabiliteă înă cadrulă şedin eloră Echipeiă deă gestionareă aă riscuriloră şiă careă seă
urm rescă peă bazaă uneiă situa iiă deă implementareă aăm suriloră deă control,ă deă c treă
responsabili cu riscurile de la nivelul compartimentelor.   
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   8.2.9. Conduc toriiă compartimenteloră asigur ă elaborareaă rapoartelor privind 
desf şurareaă procesuluiă deă gestionareă aă riscurilor,ă careă cuprindă num rulă totală deă
riscuriă gestionateă laă nivelulă compartimentelor,ă num rulă deă riscuriă tratateă şiă
nesolu ionateăpân ălaăsfârşitulăanului,ăm surileădeăcontrolăimplementateăsauăîn curs 
deă implementareă şiă eventualeleă revizuiriă aleă evalu riiă riscurilor,ă cuă respectareaă
limiteloră deă toleran ă laă riscă aprobateă deă conducereaă entit iiă publice,ă peă careă leă
transmit secretarului Echipei de gestionare a riscurilor.   
   8.2.10. Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, pe baza rapoartelor anuale 
primiteă deă laă compartimente,ă actualizeaz ăplanulă deă implementareăaăm suriloră deă
controlălaănivelulăentit iiăşiăelaboreaz ăoăinformareăprivindădesf şurareaăprocesuluiă
de gestionare a riscurilor laănivelulăentit iiăînăvedereaăanaliz riiăînăcadrulăEchipeiădeă
gestionareă aă riscuriloră şiă transmiteriiă spreă analiz ă şiă aprobareă Comisieiă deă
monitorizare.   
   8.2.11. Conducereaă entit iiă publiceă analizeaz ă mediulă extinsă deă riscă înă careă
ac ioneaz ăşiăstabileşteămodulăînăcareăacestaăîiăafecteaz ăstrategiaădeăgestionareăaă
riscurilor.   
   8.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlul financiar preventiv, republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 215/2012 privindă aprobareaă Strategieiă na ionaleă
anticorup ieă peă perioadaă 2012-2015,ă aă Inventaruluiă m suriloră preventiveă
anticorup ieăşiăaăindicatorilorădeăevaluare,ăprecumăşiăaăPlanuluiăna ionalădeăac iuneă
pentruăimplementareaăStrategieiăna ionaleăanticorup ieă2012-2015;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 2.288/2004 pentruăaprobareaărepartiz riiăprincipaleloră
func iiă deă sprijină peă careă leă asigur ă ministerele,ă celelalteă organeă centraleă şiă
organiza iileă neguvernamentaleă privindă prevenireaă şiă gestionareaă situa iiloră deă
urgen ;   
   - Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul 
riscurilor", elaborat ă deă Ministerulă Finan eloră Publice,ă publicat ă peă adresaă deă
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 derulateă înă cadrulă entit iiă şiă leă aduceă laă cunoştin ă
personaluluiăimplicat,ărespectivăprocedurileădeăsistemăşiăproceduriăopera ionale.   
   9.2. Cerin eăgenerale   
   9.2.1. Conducereaăentit iiă publiceă seăasigur ,ăpeăbazaăuneiă listeăaăobiectivelor,ă
activit ilorăşiăindicatorilorădeăperforman ăsauădeărezultat,ăc ăpentruătoateăproceseleă
majore,ă activit ile,ă ac iunileă şi/sauă evenimenteleă semnificativeă exist ă oă
documenta ieăadecvat ăşiăc ăopera iunileăsuntăconsemnateăînădocumente.   
   9.2.2. Pentruăcaăprocedurileăformalizateăs ădevin ăinstrumenteăeficaceădeăcontrolă
intern, acestea trebuie:   
   - s ăseărefereălaătoateăproceseleăşiăactivit ileăimportante;   
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   - s ăasigureăoăseparareăcorect ăaăfunc iilorădeăini iere,ădeăverificare,ădeăavizareăşiă
deăaprobareăaăopera iunilor;   
   - s ăfieăprecizateăînădocumenteăscrise;   
   - s ăfieăsimple,ăcomplete,ăpreciseăşiăadaptateăproceselorăşiăactivit iiăprocedurate;   
   - s ăfieăactualizateăînăpermanen ;   
   - s ăfieăaduseălaăcunoştin ăpersonaluluiăimplicat.   
   9.2.3. Conducereaăentit iiăpubliceăseăasigur ăc ,ăpentruătoateăsitua iileăînăcareădină
cauzaă unoră circumstan 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 gestionareă aă
situa iilorădeăabatereădeălaăpoliticileăşiăprocedurileăexistenteăseăanalizeaz ăperiodic,ă
în vederea desprinderiiăunorăconcluziiădeăbun ăpractic ăpentruăviitor,ăceăurmeaz ăaă
fi formalizate.   
   9.2.4. Procedurileă formalizateă conceputeă şiă aplicateă deă c treă personalulă entit iiă
publiceă trebuieăs ăasigureăoăseparareăaă func iilorădeă ini iereăşiădeăverificare,ăastfel 
încâtă atribu iileă şiă responsabilit ileă deă aprobare,ă deă efectuareă şiă deă controlă ală
opera iuniloră s ă fieă încredin ateă unoră persoaneă diferite.ă Înă acestă mod,ă seă reduceă
considerabilă risculă deă eroare,ă fraud ,ă înc lcareă aă legisla iei,ă precumă şiă risculă deă
nedetectare a acestor probleme.   
   9.2.5. Procedurileă formalizateă elaborateă şiă aplicateă deă întregă personalulă entit iiă
publiceătrebuieăs ăfieăînăconformitateăcuăstructuraăuneiăproceduriăprivindăelaborareaă
procedurilor,ăcareăesteăoăprocedur ădeăsistemăşiăseăelaboreaz ăpeăbazaăanexeiănr. 2 
la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.ăProcedurileă formalizateăseăsemneaz ă laă întocmireădeăc treă
responsabiliădeăactivit i,ălaăverificareădeăc treăşefulădeăcompartiment,ălaăavizareădeă
c treă preşedinteleă Comisieiă deă monitorizareă şiă seă aprob ă deă c treă conduc torulă
entit iiăpublice.   
   9.2.6. 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 control 
suplimentareăimplementateăpeăfluxulăproceselorăsauăactivit ilor.   
   9.2.7. Înă entit ileă publice,ă accesulă laă resurseleă materiale,ă financiareă şiă
informa ionale,ă precumă şiă protejareaă şiă folosireaă corect ă aă acestoraă seă
reglementeaz ă prină acteă administrative,ă careă seă aducă laă cunoştin aă salaria ilor.ă
Restrângereaăaccesuluiălaăresurseăreduceărisculăutiliz riiăinadecvateăaăacestora.   
   9.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în activeăcorporaleăşiă
necorporale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 22/1969 privindă angajareaă gestionarilor,ă constituireaă deă garan iiă şiă
r spundereaă înă leg tur ă cuăgestionareaăbunurilorăagen ilorăeconomici,ă autorit iloră
sauăinstitu iilorăpublice,ăcuămodific rileăulterioare;   
   - Legeaă contabilit iiă nr. 82/1991,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 182/2002 privindă protec iaă informa iiloră clasificate,ă cuămodific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
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   - Legea nr. 213/1998 privindă bunurileă proprietateă public ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - legile bugetare anuale;   
   - Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şiă sanc ionareaă nereguliloră ap ruteă înă ob inereaă şiă utilizareaă fonduriloră europeneă
şi/sauă aă fonduriloră publiceă na ionaleă aferenteă acestora,ă aprobat ă cuă modific riă şiă
complet riăprinăLegeaănr. 142/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr. 94/2011 privindă organizareaă şiă
func ionareaă inspec ieiă economico-financiare,ă aprobat ă cuămodific riă şiă complet riă
prin Legea nr. 107/2012,ăcuămodific rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privind controlul intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr. 146/2002 privindă formareaăşiăutilizareaă
resurselor derulate prin trezoreria statului,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 781/2002 privindă protec iaă informa iiloră secreteă deă
serviciu;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 841/1995 privindăprocedurileădeătransmitereăf r ăplat ă
şiă deă valorificareă aă bunuriloră apar inândă institu iiloră publice,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privindămodulădeăorganizareăşiăexercitareăaăcontroluluiăfinanciarădeăgestiune;   
   - Decretul nr. 209/1976 pentruăaprobareaăRegulamentuluiăopera iilorădeăcas ăaleă
unit ilorăsocialiste;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologiceăgeneraleăreferitoareălaăexercitareaăcontroluluiăfinanciarăpreventivăşiăaă
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desf şoar ă
activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;   
   - Ordinulăministruluiăfinan elorăpubliceănr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernului nr. 
146/2002 privindă formareaă şiă utilizareaă resurseloră derulateă prină trezoreriaă statului,ă
aprobat ă cuă modific riă prină Legeaă nr. 201/2003,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privindămodulă deă încasareă şiă utilizareă aă fonduriloră b neştiă
primiteăsubăformaădona iilorăşiăsponsoriz rilorădeăc treăinstitu iileăpublice;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.718/2011 pentru aprobarea 
Preciz rilor privindăîntocmireaăşiăactualizareaăinventaruluiăcentralizatăalăbunurilor din 
domeniul public al statului;   
   - Ordinulăministruluiăfinan elorăpubliceănr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privindă angajarea,ă lichidarea,ă ordonan areaă şiă plataă cheltuielilor 
institu iiloră publice,ă precumă şiă organizarea,ă eviden aă şiă raportareaă angajamenteloră
bugetareăşiălegale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
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   - Ordinulăministruluiăfinan elorăpubliceănr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privindă organizareaă şiă efectuareaă inventarieriiă elementeloră deă naturaă activelor,ă
datoriilorăşiăcapitalurilorăproprii.   
    Standardul 10 - Supravegherea    
   10.1. Descrierea standardului   
    Conducereaă entit iiă publiceă ini iaz ,ă aplic ă şiă dezvolt ă controaleă adecvateă deă
supraveghereăaăactivit ilor,ăopera iunilorăşiătranzac iilor,ăînăscopulărealiz riiăeficaceă
a acestora.   
   10.2. Cerin eăgenerale   
   10.2.1. Conducereaă entit iiă publiceă trebuieă s ă monitorizezeă efectuarea 
controalelorădeăsupraveghere,ăpentruăaă seăasiguraăc ăprocedurileă suntă respectateă
deăc treăsalaria iăînămodăefectivăşiăcontinuu.   
   10.2.2. Controaleleă deă supraveghereă implic ă revizuiriă aleă activit iiă realizateă deă
salaria i,ărapoarteădespreăexcep ii,ătest riăprinăsondajeăsauăoriceăalteămodalit iăcareă
confirm ărespectareaăprocedurilor.   
   10.2.3. Conduc toriiă compartimenteloră verific ă şiă aprob ă activit ileă salaria ilor,ă
dauă instruc iunileă necesareă pentruă aă asiguraă minimizareaă eroriloră şiă pierderilor, 
eliminareaă nereguliloră şiă fraudei,ă respectareaă legisla ieiă şiă corectaă în elegereă şiă
aplicareăaăinstruc iunilor.   
   10.2.4. Supraveghereaăactivit ilorăesteăadecvat ,ăînăm suraăînăcare:   
   - fiec ruiă salariată iă seă comunic ă atribu iile,ă responsabilit ileă şiă limiteleă deă
competen ăatribuite;   
   - seăevalueaz ăsistematicăactivitateaăfiec ruiăsalariat;   
   - seăaprob ărezultateleăactivit iiăînădiverseăetapeădeărealizareăaăacesteia.   
   10.3. Referin eăprincipale   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice;   
   - regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice.   
    Standardul 11 - Continuitateaăactivit iiă   
   11.1. Descrierea standardului   
    Conducereaă entit iiă publiceă identific ă principaleleă amenin riă cuă privireă laă
continuitateaăderul riiăproceselorăşiăactivit ilorăşiăasigur ăm surileăcorespunz toareă
pentruă caă activitateaă acesteiaă s ă poat ă continuaă înă oriceă moment,ă înă toateă
împrejur rileăşiăînătoateăplanurile,ăindiferentăcareăarăfiănaturaăuneiăperturb riămajore.   
   11.2. Cerin eăgenerale   
   11.2.1. Entitateaă public ă esteă oă organiza ieă aă c reiă activitateă trebuieă s ă seă
derulezeă continuu,ă prină structurileă componente.ă Eventualaă întrerupereă aă activit iiă
acesteiaăafecteaz ăatingereaăobiectivelorăstabilite.   
   11.2.2. Conducereaă entit iiă publiceă inventariaz ă situa iileă careă potă conduceă laă
discontinuit iă înă activitateă şiă întocmeşteă ună plană deă continuitateă aă activit ii,ă careă
areă laă baz ă identificareaă şiă evaluareaă riscuriloră careă potă afectaă continuitateaă
opera ional .   
    Situa iiăgeneratoareădeădiscontinuit i:   
   - fluctua iaăpersonalului;   
   - lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;   
   - fraude;   
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   - dificult iăşi/sauădisfunc ionalit iăînăfunc ionareaăechipamentelorădinădotare;   
   - disfunc ionalit iăproduseădeăuniiăprestatori de servicii;   
   - schimb riădeăproceduriăetc.   
   11.2.3. Planulă deă continuitateă aă activit iiă trebuieă s ă fieă cunoscut,ă accesibilă şiă
aplicată înă practic ă deă salaria iiă careă auă stabiliteă sarciniă şiă responsabilit iă înă
implementarea acestuia.   
   11.2.4. Conducereaăentit iiăpubliceăac ioneaz ăînăvedereaăasigur riiăcontinuit iiă
activit iiă prină m suriă careă s ă previn ă apari iaă situa iiloră deă discontinuitate,ă spreă
exemplu:   
   - angajareaădeăpersonalăînăloculăcelorăpensiona iăsauăpleca iădinăentitateaăpublic ă
din alte considerente;   
   - delegarea,ăînăcazulăabsen eiătemporareă(concedii,ăplec riăînămisiuneăetc.);   
   - proceduriă formalizateă pentruă administrareaă situa iiloră careă potă afectaă
continuitateaăopera ional ăşiăaătranzac iilorăfinanciareărelevante;   
   - achizi iiăpentruăînlocuireaăunorăechipamenteănecorespunz toareădinădotare;   
   - serviceăpentruăîntre inereaăechipamentelorădinădotare.   
   11.2.5. Conducereaă entit iiă publiceă asigur ă revizuireaă şiă îmbun t ireaă planuluiă
de continuitateă aă activit ii,ă astfelă încâtă acestaă s ă reflecteă întotdeaunaă toateă
schimb rileăceăintervinăînăorganiza ie.   
   11.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 188/1999 privindă Statutulă func ionariloră publici,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 263/2010 privind sistemulăunitarădeăpensiiăpublice,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 432/2004 privindădosarulă profesionalăală func ionariloră
publici,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizareaă şiă dezvoltareaă cariereiă func ionariloră publici,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.   
    Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicareaă   
   12.1. Descrierea standardului   
    Înă entitateaă public ă suntă stabiliteă tipurileă deă informa ii,ă con inutul,ă calitatea,ă
frecven a,ă sursele,ă destinatariiă acestoraă şiă seă dezvolt ă ună sistemă eficientă deă
comunicareă intern ă şiă extern ,ă astfelă încâtă conducereaă şiă salaria iiă s ă îşiă poat ă
îndepliniăînămodăeficaceăşiăeficientăsarcinile,ăiarăinforma iileăs ăajung ăcompleteăşiălaă
timp la utilizatori.   
   12.2. Cerin eăgenerale   
   12.2.1. Calitateaă informa iiloră şiă comunicareaă eficient ă sprijin ă conducereaă şiă
angaja iiă entit iiă înă îndeplinireaă sarcinilor,ă aă responsabilit iloră şi în atingerea 
obiectivelorăşiă intelorăprivindăcontrolulăinternămanagerial.   
   12.2.2. Informa iaătrebuieăs ăfieăcorect ,ăcredibil ,ăclar ,ăcomplet ,ăoportun ,ăutil ,ă
uşorădeăîn elesăşiăreceptat.   
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   12.2.3. Informa iaătrebuieăs ăbeneficiezeădeăoăcircula ieărapid ,ăînătoateăsensurile,ă
inclusivă înă şiă dină exterior,ă careă s ă necesiteă cheltuieliă reduse,ă prină evitareaă
paralelismelor,ăadic ăaăcircula ieiăsimultaneăaăaceloraşiăinforma iiăpeăcanaleădiferiteă
sauădeămaiămulteăoriăpeăacelaşiăcanalăşiăaătranscrieriiăinutile de date.   
   12.2.4. Conducereaăentit iiăpubliceăstabileşteămetodeăşiăc iădeăcomunicareăcareă
s ă asigureă transmitereaă eficaceă aă datelor,ă informa iiloră şiă deciziiloră necesareă
desf şur riiăproceselorăorganiza iei,ăinclusivăîndepliniriiăobiectivelorăde control.   
   12.2.5. Sistemulă deă comunicareă trebuieă s ă fieă flexibilă şiă rapid,ă atâtă înă interiorulă
entit iiă publice,ă câtă şiă întreă aceastaă şiă mediulă externă şiă s ă serveasc ă scopuriloră
utilizatorilor.   
   12.2.6. Comunicareaă cuă p r ileă externeă trebuieă s ă se realizeze prin canale de 
comunicareă stabiliteă şiă aprobate,ă cuă respectareaă limiteloră deă responsabilitateă şiă aă
deleg rilorădeăautoritate,ăstabiliteădeămanager.   
   12.2.7. Conducereaă entit iiă publiceă reevalueaz ă sistematică şiă periodică cerin eleă
de informa iiăşiăstabileşteănatura,ădimensiuneaăşiăsurseleădeăinforma iiăşiădateăcareă
corespundăsatisfaceriiănevoilorădeăinformareăaăentit ii.   
   12.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 52/2003 privindă transparen aă decizional ă înă administra iaă public ,ă
republicat ;   
   - Legeaă contabilit iiă nr. 82/1991,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 544/2001 privindă liberulă accesă laă informa iile de interes public, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - legile bugetare anuale;   
   - Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr. 27/2003 privindă proceduraă aprob riiă
tacite,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 486/2003,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 26/2003 privindătransparen aărela iilorăfinanciareădintreă
autorit ileă publiceă şiă întreprinderileă publice,ă precumă şiă transparen aă financiar ă înă
cadrul anumitor întreprinderi;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privindăliberulăaccesălaăinforma iileădeăinteresăpublic;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
nr. 161/2003 privindă uneleă m suriă pentruă asigurareaă transparen eiă înă exercitareaă
demnit iloră publice,ă aă func iiloră publiceă şiă înă mediulă deă afaceri,ă prevenireaă şiă
sanc ionareaăcorup iei,ăreferitoareălaăimplementareaăSistemuluiăElectronicăNa ional,ă
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului deăm suriă
pentruă combatereaă birocra ieiă înă activitateaă deă rela iiă cuă publicul,ă cuă modific rileă
ulterioare;   
   - bugetulăaprobatăalăfiec reiăentit iăpublice;   
   - analizeăperiodiceăasupraăexecu iei bugetare;   
   - ordine/deciziiăaleăconduc toruluiăentit iiăpublice;   
   - adresaădeăinternetăaăentit iiăpublice.   
    Standardul 13 - Gestionarea documentelor    
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   13.1. Descrierea standardului   
    Conduc torulăentit iiăpubliceăorganizeaz ăşiăadministreaz ăprocesulădeăcreare,ă
revizuire,ă organizare,ă stocare,ă utilizare,ă identificareă şiă arhivareă aă documenteloră
interneăşiăaăcelorăproveniteădinăexteriorulăorganiza iei,ăoferindăcontrolăasupraăcicluluiă
completă deă via ă ală acestoraă şiă accesibilitateă conduceriiă şiă angaja iloră entit ii,ă
precumăşiăter ilorăabilita i.   
   13.2. Cerin eăgenerale   
   13.2.1. Înă fiecareă entitateă public ă suntă definiteă reguliă clareă şiă suntă stabiliteă
proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, 
îndosarierea,ăprotejareaăşiăp strareaădocumentelor.   
   13.2.2. Conduc torulăentit iiăpubliceăorganizeaz ăunăcompartimentădistinctăpentruă
primirea,ă înregistrareaă şiă expediereaă documentelor,ă iară laă nivelulă fiec ruiă
compartimentă seă ine,ă înă modă obligatoriu, oă eviden ă aă documenteloră primiteă şiă
expediate.   
   13.2.3. Înă entitateaă public ă suntă implementateă m suriă deă securitateă pentruă
protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.   
   13.2.4. Conducereaă entit iiă publiceă asigur ă condi iileă necesareă cunoaşteriiă şiă
respect riiădeăc treăangaja iăaăreglement rilorălegaleăprivindăaccesulălaădocumenteleă
clasificateăşiămodulădeăgestionareăaăacestora.   
   13.2.5. Înăentitateaăpublic ăesteăcreatăunăsistemădeăp strare/arhivareăexhaustivăşiă
actualizată aă documentelor,ă potrivită unoră reguliă şiă proceduriă stabilite,ă înă vedereaă
asigur riiă conserv riiă loră înă buneă condi iiă şiă pentruă aă fiă accesibileă personaluluiă
competent în a le utiliza.   
   13.3. Referin eăprincipale   
   - Legea Arhivelor Na ionaleănr. 16/1996,ărepublicat ;   
   - Legea nr. 182/2002 privindă protec iaă informa iiloră clasificate,ă cuămodific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 455/2001 privindăsemn turaăelectronic ,ărepublicat ;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 27/2002 privindă reglementareaă activit iiă deă
solu ionareă aă peti iilor,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legeaă nr. 
233/2002;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
privindăinformatizareaăadministra ieiăpublice;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şiă
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privindăsemn turaăelectronic ,ăcuă
modific rileăulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea 
şiă protec ia,ă peă teritoriulăRomâniei,ă aă coresponden eiă clasificate,ă cuămodific rileă şiă
complet rileăulterioare.   
    Standardul 14 - Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar ă   
   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 contabileă anualeă şiă aă
rapoartelorăfinanciareăsuntăcorecte,ăcompleteăşiăfurnizateălaătimp.   
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   14.2. Cerin eăgenerale   
   14.2.1. Conduc torulăentit iiăpubliceăesteăresponsabilădeăorganizareaăşiă inereaălaă
ziăaăcontabilit iiăşiădeăprezentareaălaătermenăaăsitua iilorăfinanciareăasupraăsitua ieiă
patrimoniuluiăaflată înăadministrareaăsa,ăprecumăşiăaăexecu ieiăbugetare,ăînăvedereaă
asigur riiăexactit iiătuturorăinforma iilorăcontabileăaflateăsubăcontrolulăs u.   
   14.2.2. Conduc torulă compartimentuluiă financiar-contabilă asigur ă calitateaă
informa iiloră şiă dateloră contabileă utilizateă laă realizareaă situa iilor contabile, care 
reflect ăînămodărealăactiveleăşiăpasiveleăentit iiăpublice.   
   14.2.3. Situa iileă financiareă anualeă suntă înso iteă deă rapoarteă anualeă deă
performan ă înă careă seă prezint ă pentruă fiecareă programă obiectivele,ă rezultateleă
preconizateăşiăceleăob inute,ăindicatoriiăşiăcosturileăasociate.   
   14.2.4. Înă entitateaă public ă suntă elaborateă proceduriă şiă controaleă contabileă
documentateăînămodăcorespunz tor,ăvizândăcorectaăaplicareăaăactelorănormativeădină
domeniul financiar- contabilăşiăalăcontrolului intern.   
   14.3. Referin eăprincipale   
   - Legeaă contabilit iiă nr. 82/1991,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - Legea nr. 500/2002 privindă finan eleă publice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;   
   - Ordonan aăGuvernuluiănr. 81/2003 privind reevaluareaăşiăamortizareaăactiveloră
fixeăaflateă înăpatrimoniulă institu iilorăpublice,ăaprobat ăprinăLegeaănr. 493/2003, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 1.802/2014 pentru aprobarea 
Reglement rilorăcontabileăprivindăsitua iileă financiareăanualeă individualeăşiăsitua iileă
financiareăanualeăconsolidate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordinulăministruluiăfinan elorăpubliceănr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privindă organizareaă şiă conducereaă contabilit iiă institu iiloră publice,ă
Planulădeăconturiăpentruăinstitu iileăpubliceăşiăinstruc iunileădeăaplicareăaăacestuia,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Normeă metodologiceă privindă întocmireaă şiă depunereaă situa iiloră financiareă
trimestriale,ă precumă şiă aă unoră raport riă financiareă lunare,ă elaborateă deă Ministerulă
Finan elorăPublice;   
   - Normeă metodologiceă privindă principaleleă aspecteă legateă deă întocmireaă şiă
depunereaă situa iiloră financiareă anualeă şiă aă raport riloră contabileă anualeă aleă
operatorilorăeconomiciălaăunit ileăteritorialeăaleăMinisteruluiăFinan elorăPublice.   
    Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial    
   15.1. Descrierea standardului   
    Conduc torulă entit iiă publiceă instituieăoă func ieădeăevaluareăaăcontroluluiă internă
managerial,ăelaborând,ăînăacestăscop,ăpolitici,ăplanuriăşiăprograme.   
    Conduc torulăentit iiăpubliceăelaboreaz ,ăanual,ăprinăasumareaăresponsabilit iiă
manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial.   
   15.2. Cerin eăgenerale   
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   15.2.1. Conduc torulă entit iiă publiceă asigur ă verificareaă şiă evaluareaă înă modă
continuuăaă func ion riiă sistemuluiădeăcontrolă internămanagerialăşiăaăcomponenteloră
sale,ăpentruăaăidentificaălaătimpăsl biciunile/deficien eleăcontroluluiăinternăşiăpentruăaă
luaăm suriădeăcorectare/eliminareăînătimpăutilăaăacestora.   
   15.2.2. Conducereaăentit iiăpubliceăefectueaz ,ăcelăpu inăoădat ăpeăan,ăpeăbaza 
unuiă program/plană deă evaluareă şiă aă uneiă documenta iiă adecvate,ă oă verificareă şiă
autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul 
de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial.   
   15.2.3. Conduc torulă entit iiă publiceă iaă m suriă adecvateă şiă prompteă pentruă
remediereaă deficien elor/sl biciuniloră identificateă înă procesulă deă autoevaluareă aă
sistemului de control intern managerial.   
   15.2.4. Conduc torulă entit iiă publiceă elaboreaz ,ă anual,ă ună raport asupra 
sistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial,ăcaăbaz ăpentruăunăplanădeăac iuneăcareăs ă
con in ă zoneleă vulnerabileă identificate,ă instrumenteleă deă controlă necesară aă fiă
implementate,ăm suriă şiă direc iiă deă ac iuneă pentruă creştereaă capacit iiă controluluiă
internămanagerialăînărealizareaăobiectivelorăentit ii.   
   15.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 672/2002 privindă auditulă publică intern,ă republicat ,ă cuă modific rileă
ulterioare;   
   - Ordonan aă Guvernuluiă nr. 119/1999 privindă controlulă intern/managerială şiă
controlulăfinanciarăpreventiv,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   - Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Coduluiă controluluiă internă managerială ală entit iloră publice,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   - actulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice;   
   - regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăentit iiăpublice.   
    Standardul 16 - Auditul intern    
   16.1. Descrierea standardului   
    Entitateaăpublic ăînfiin eaz ăsauăareăaccesălaăoăcapacitateădeăaudităcompetent ,ă
careă areă înă structuraă saă auditoriă competen i,ă aă c roră activitateă seă desf şoar ,ă deă
regul ,ăconformăunorăprogrameăbazateăpeăevaluareaăriscurilor.   
   16.2. Cerin eăgenerale   
   16.2.1. Auditulăinternăasigur ăevaluareaăindependent ăşiăobiectiv ăaăsistemuluiădeă
controlăinternămanagerialăalăentit iiăpublice.   
   16.2.2. Domeniulă activit iiă deă audită internă trebuieă s ă permit ă ob inereaă uneiă
asigur riă cuă privireă laă procesulă deă managementă ală riscurilor,ă deă controlă şiă deă
conducereă(guvernan ).   
   16.2.3. Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului 
deă activitateă şiă aă m rimiiă riscuriloră asociate,ă astfelă încâtă s ă asigureă auditareaă
activit ilorăcuprinseăînăsferaăaudituluiăpublicăintern.   
   16.2.4. Atribu iileăconduc toruluiăcompartimentuluiădeăaudităinternătrebuieăasumateă
prinăsemn tur ădeăc treăun responsabil.   
   16.2.5. Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie 
s ă posedeă competen eleă profesionaleă necesareă pentruă realizareaă activit iloră
cuprinse în sfera auditului public intern.   



 
 

 

27 

   16.2.6. Auditorii interni trebuieă s ă îşiă îmbun t easc ă cunoştin ele,ă abilit ileă şiă
valorileă înă cadrulă form riiă profesionaleă continueă şiă s ă asigureă compatibilitateaă
preg tiriiăcuătipulăşiănaturaămisiunilorădeăaudităinternăcareătrebuieărealizate.   
   16.2.7. Auditorul intern finalizeaz ă ac iunileă saleă prină rapoarteă deă audit,ă înă careă
enun ă puncteleă slabeă identificateă înă sistemă şiă formuleaz ă recomand riă pentruă
eliminarea acestora.   
   16.2.8. Conduc torulăentit iiăpubliceădispuneăm surileănecesare,ăavândăînăvedereă
recomand rileă dină rapoarteleă deă audită intern,ă înă scopulă elimin riiă puncteloră slabeă
constatate de misiunile de auditare.   
   16.3. Referin eăprincipale   
   - Legea nr. 672/2002 privindă auditulă publică intern,ă republicat ,ă cuă modific rileă
ulterioare;   
   - Hot râreaăGuvernuluiănr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de 
nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale 
privindăexercitareaăactivit iiădeăaudităpublicăintern;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind 
sistemulădeăcooperareăpentruăasigurareaăfunc ieiădeăaudităpublicăintern;   
   - Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind 
coordonareaă şiă desf şurareaă proceseloră deă atestareă na ional ă şiă deă preg tireă
profesional ăcontinu ăaăauditorilorăinterniădinăsectorulăpublicăşiăaăpersoanelorăfizice;   
   - Ordinulă ministruluiă finan eloră publiceă nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului 
privindăconduitaăetic ăaăauditoruluiăintern.   
   4. Glosar de termeni   
    Abatere - înc lcareaăuneiădispozi iiăcuăcaracterăadministrativăşiădisciplinar.   
    Activitate - totalitateaăatribu iilorădeăoăanumit ănatur ăcareădetermin ăproceseădeă
munc ă cuă ună gradă deă omogenitateă şiă similaritateă ridicat;ă cunoştin eleă necesareă
realiz riiăactivit iiăsuntădinădomeniiălimitate,ăpersonalulăutilizatăputândăaveaăastfelăoă
preg tireă profesional ă sensibilă unitar ;ă activitateaă cuprindeă atribu iiă omogeneă ceă
revin compartimentelorăentit iiăpublice.   
    Activitateă procedurabil ă - totalitateaă atribu iiloră deă oă anumit ă natur ă careă
determin ă proceseă deămunc ă cuă ună gradă deă complexitateă şiă omogenitateă ridicat,ă
pentruăcareăseăpotăstabiliă reguliăşiămodalit iădeă lucru,ăgeneral valabile, în vederea 
îndeplinirii,ă înă condi iiă deă regularitate,ă eficacitate,ă economicitateă şiă eficien ,ă aă
obiectivelorăcompartimentului/entit iiăpublice.   
    Atribu ieă- unăansambluădeăsarciniădeăacelaşiătip,ănecesareăpentruărealizareaăuneiă
anumite activit iăsauăuneiăp r iăaăacesteia,ăcareăseăexecut ăperiodicăsauăcontinuuăşiă
careăimplic ăcunoştin eăspecializateăpentruărealizareaăunuiăobiectivăspecific.   
    Audit public intern - activitateăfunc ionalăindependent ăşiăobiectiv ,ădeăasigurareă
şiăconsiliere,ăconceput ăs ăadaugeăvaloareăşiăs ăîmbun t easc ăactivit ileăentit iiă
publice;ă ajut ă entitateaă public ă s ă îşiă îndeplineasc ă obiectivele,ă printr-o abordare 
sistematic ă şiă metodic ,ă evalueaz ă şiă îmbun t eşteă eficien aă şiă eficacitateaă
managementului riscului,ăcontroluluiăşiăproceselorădeăguvernan .   
    Autoevaluarea controlului intern - un proces în care eficacitatea controlului intern 
esteă examinat ă şiă evaluat ,ă înă scopulă furniz riiă uneiă asigur riă rezonabileă c ă toateă
obiectiveleăentit iiăpubliceăvor fi realizate.   
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    Competen aă - capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea 
sarcinii.   
    Competen aă profesional ă - capacitateaă deă aă aplica,ă aă transferaă şiă aă combinaă
cunoştin eă şiă deprinderiă înă situa iiă şiă mediiă deă munc ă diverse, pentru a realiza 
activit ileă ceruteă laă loculă deă munc ,ă laă nivelulă calitativă specificată înă standardulă
ocupa ional.   
    Comunicare - transmitereaă şiă schimbulă deă informa iiă (mesaje)ă întreă persoane;ă
procesă prină careă ună emi toră transmiteă oă informa ieă receptorului prin intermediul 
unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.   
    Coordonare - armonizareaădeciziilorăşiăaăac iunilorăcomponentelorăstructuraleăaleă
entit iiăpubliceăpentruăaăseăasiguraărealizareaăobiectivelorăacesteia.   
    Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul 
entit iiă publice,ă inclusivă auditulă intern,ă stabiliteă deă conducereă înă concordan ă cuă
obiectiveleăacesteiaă şiă cuă reglement rileă legale,ă înă vedereaăasigur riiă administr rii 
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 ierarhiceăpentruă inereaă
sub controlă aă tuturoră proceseloră interneă desf şurateăpentruă realizareaăobiectiveloră
generaleăşiăaăcelorăspecifice.   
    Alteădefini iiăaleăcontroluluiăintern:   
   - Legea nr. 672/2002 privindă auditulă publică intern,ă republicat ,ă cuă modific rileă
ulterioare: control intern - totalitateaă politiciloră şiă proceduriloră elaborateă şiă
implementateă deă managementulă entit iiă publiceă pentruă aă asigura:ă atingereaă
obiectivelorăentit iiă într-unămodăeconomic,ăeficientăşiăeficace;ărespectareaăreguliloră
specificeădomeniului,ăaăpoliticilorăşiădeciziilorămanagementului;ăprotejareaăbunuriloră
şiăinforma iilor,ăprevenireaăşiădepistareaăfraudelorăşiăerorilor;ăcalitateaădocumenteloră
contabile,ă precumă şiă furnizareaă înă timpă utilă deă informa iiă deă încredereă pentruă
management.   
   - Comisiaă European :ă controlulă internă reprezint ă ansamblulă politiciloră şiă
proceduriloră conceputeă şiă implementateă deă c treă managementulă şiă personalulă
entit iiă publice,ă înă vedereaă furniz riiă uneiă asigur riă rezonabileă pentru:ă atingereaă
obiectivelorăentit iiă publiceă într-unămodăeconomic,ăeficientă şiăeficace;ă respectareaă
regulilorăexterneăşiăaăpoliticilorăşiăregulilorămanagementului;ăprotejareaăbunurilorăşiăaă
informa iilor;ăprevenireaăşiădepistareaăfraudelorăşiăgreşelilor;ăcalitateaădocumenteloră
deăcontabilitateăşiăproducereaă înă timpăutilădeă informa iiădeă încredere,ă referitoareă laă
segmentulăfinanciarăşiădeămanagement.   
   - INTOSAI: controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza 
oăasigurareărezonabil ăc ăobiectiveleămanagementului sunt îndeplinite.   
   - Comitetulă Entit iloră Publiceă deă Sponsorizareă aă Comisieiă Treadwayă (S.U.A.)ă - 
COSO:ă controlulă internă esteă ună procesă implementată deă managementulă entit iiă
publice,ă careă inten ioneaz ă s ă furnizezeă oă asigurareă rezonabil ă cuă privire la 
atingereaă obiectivelor,ă grupateă înă urm toareleă categorii:ă eficacitateaă şiă eficien aă
func ion rii;ă fiabilitateaă informa iiloră financiare;ă respectareaă legiloră şiă
regulamentelor.   
   - InstitutulăCanadianăalăContabililorăAutoriza iă(CriteriaăofăControl): controlul intern 
esteă ansamblulă elementeloră uneiă organiza iiă (inclusivă resursele,ă sistemele,ă
procesele,ăcultura,ăstructuraăşiăsarcinile)ăcare,ăînămodăcolectiv,ăîiăajut ăpeăoameniăs ă
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realizezeă obiectiveleă entit iiă publice,ă grupateă înă treiă categorii:ă eficacitateaă şiă
eficien aă func ion rii;ă fiabilitateaă informa ieiă interneă şiă externe;ă respectareaă legilor,ă
regulamentelorăşiăpoliticilorăinterne.   
    Culturaă entit iiă publiceă - form ă deă cultur ă organiza ional ,ă ceă reprezint ă
armonizarea valorilor individuale,ă înă vedereaă orient riiă loră convergenteă spreă
realizareaăobiectivelorăfundamentaleăaleăentit iiăpublice.ăCulturaăreflect ăatitudineaă
peăcareăoăareăentitateaăpublic ăfa ădeăschimbare.ăÎntr-oăentitateăpublic ăculturaăseă
transmite prin reguli scrise, reguliănescriseăşiăprinăstandardeădeăetic ăsocial ăşiădeă
comportare.ă Acesteaă suntă relativă stabileă înă timp.ă Înă entit ileă publiceă exist ,ă înă
general,ăoăcultur ădeătipănormativ,ăînăcareăaccentulăseăpuneăpeăurm rireaăcorect ăaă
procedurilor, care sunt mai importante decât rezultatele. De asemenea, în acest tip 
deăcultur ăorganiza ional ,ăstandardeleăprofesionale,ămoraleăetc.ăsuntăridicate.   
    Deficien ă - oăsitua ieăcareăafecteaz ăcapacitateaăentit iiăpubliceădeăa-şiăatingeă
obiectivele generale. Conform documentului Liniile directoare privind standardele 
deă controlă internă înă sectorulă publică emiseă deă INTOSAI,ă oă deficien ă poateă fiă ună
defectă perceput,ă poten ială sauă reală careă odat ă îndep rtată consolideaz ă controlulă
internă şiă contribuieă laă creştereaă probabilit iiă caă obiectiveleă generaleă aleă entit iiă
publiceăs ăfieăatinse.   
    Delegare - procesulădeăatribuireădeăc treăunămanager,ăpeăoăperioad ălimitat ,ăaă
unoraă dintreă sarcinileă saleă unuiă subordonat,ă împreun ă cuă competen eleă şiă
responsabilit ileăaferente.   
    Disfunc ionalitateă - oriceă lips ă deă func ionalitateă sauă nerespectareă înă
implementareaăşiădezvoltareaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial.   
    Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 
rezultatelor estimate ale unei activit i,ă cuămen inereaă calit iiă corespunz toareă aă
acestor rezultate.   
    Eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre 
activit iă şiă raportulă dintreă efectulă proiectată şiă rezultatulă efectivă ală activit iiă
respective.   
    Eficien aă- maximizareaărezultatelorăuneiăactivit iăînărela ieăcuăresurseleăutilizate.   
    Entitateă public ă - autoritateă public ,ă institu ieă public ,ă companie/societateă
na ional ,ă regieă autonom ,ă societateă laă careă statulă sauă oă unitateă administrativ-
teritorial ă esteă ac ionară majoritar,ă cuă personalitateă juridic ,ă careă
utilizeaz /administreaz ăfonduriăpubliceăşi/sauăpatrimoniuăpublic.   
    Etica - eticaăînăsectorulăpublicăacoper ăpatruămariădomenii:ăstabilireaăroluluiăşiăaă
valorilor serviciului public,ă precumă şiă aă r spunderiiă şiă niveluluiă deă autoritateă şiă
responsabilitate;ă m suriă deă prevenireă aă conflicteloră deă intereseă şiă modalit iă deă
rezolvareă aă acestora;ă stabilireaă reguliloră (standarde)ă deă conduit ă aă func ionariloră
publici; stabilirea regulilor careăseărefer ălaăneregularit iăgraveăşiăfraud .   
    Evaluare - func ieă managerial ă careă const ă înă comparareaă rezultateloră cuă
obiectivele,ă depistareaă cauzal ă aă principaleloră abateriă (pozitiveă şiă negative)ă înă
vedereaălu riiăunorăm suriăcuăcaracterăcorectiv sau preventiv.   
    Fişaăpostuluiă- documentăcareădefineşteăloculăşiăcontribu iaăpostuluiăînăatingereaă
obiectivelorăindividualeăşiăorganiza ionale,ăcaracteristicăatâtăindividului,ăcâtăşiăentit iiă
şiăcareăprecizeaz ăsarcinileăşiăresponsabilit ileăcareăîi revin titularului unui post. În 
general,ă fişaă postuluiă cuprinde:ă denumireaă postului,ă obiectiveleă individuale,ă
sarcinile,ăcompeten ele,ăresponsabilit ile,ărela iileăcuăalteăposturi,ăcerin eleăspecificeă
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privindă preg tirea,ă calit ile,ă aptitudinileă şiă deprinderileă necesareă realiz riiă
obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv.   
    Fluxăinforma ională- totalitateaătipurilorădeăinforma iiătransmiseăîntr-un interval de 
timp determinat, asamblate într-un circuit logic pe care datele îl parcurg din 
momentulăcolect riiălorădeălaăsursaădeăinformareăşiăpân ăînămomentulăfurniz riiălaăună
receptoră subă form ă deă informa ii,ă prină canaleă informa ionaleă adecvateă destina ieiă
acestora.   
    Func ieă- totalitateaăposturilorăcareăauăcaracteristiciăasem n toare din punctul de 
vedereăalăsarcinilor,ăobiectivelor,ăcompeten elor,ăresponsabilit ilorăşiăprocedurilor.   
    Func ieă public ă - ansamblulă atribu iiloră şiă responsabilit ilor,ă stabiliteă înă temeiulă
legii,ă înă scopulă realiz riiă prerogativeloră deă putereă public ă deă c treă administra iaă
public ă central ,ă administra iaă public ă local ă şiă autorit ileă administrativeă
autonome.   
    Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei 
entit iăpublice,ăpentruăaăserviă intereselorăacesteia,ăpeăparcursul întregii lor durate 
deă via ,ă deă laă început,ă prină procesulă deă creare,ă revizuire,ă organizare,ă stocare,ă
utilizare,ăpartajare,ăidentificare,ăarhivare,ăşiăpân ălaădistrugereaălor.   
    Guvernan aă- ansamblulăproceselorăşiăstructurilorăimplementateădeămanagement 
înă scopulă inform rii,ă direc ion rii,ă conduceriiă şiă monitoriz riiă activit iloră entit iiă
publiceăc treăatingereaăobiectivelorăsale.   
    Indicator - expresieănumeric ăceăcaracterizeaz ădinăpunctădeăvedereăcantitativăună
fenomen sau un proces economic,ăsocial,ăfinanciarăetc.ăsauăîiădefineşteăevolu iaăînă
func ieădeăcondi iileăconcreteădeălocăşiătimpăşiăleg turaăreciproc ăcuăalteăfenomene.ă
Indicatoriiăseăpotăexprimaăînăm rimeăabsolut ,ămedieăsauărelativ .   
    Institu ieăpublic ă- Parlamentul, Administra iaăPreziden ial ,ăministerele,ăcelelalteă
organeă deă specialitateă aleă administra ieiă publice,ă alteă autorit iă publice,ă institu iileă
publiceă autonome,ă precumă şiă institu iileă dină subordinea/coordonareaă acestora,ă
finan ateădinăbugeteleăprev zuteă laă art.ă 1ăalin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finan eleăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.   
    Integritate - caracterăintegru;ăsentimentăalădemnit ii,ădrept iiăşiăconştiinciozit ii,ă
careăserveşteădreptăc l uz ăînăconduitaăomului;ăonestitate,ăcinste,ăprobitate.   
    Îndrumareămetodologic ă - activitatea de consiliere în procesul de implementare 
şiă dezvoltareă aă sistemuluiă deă controlă internă managerială înă entit ileă publiceă şiă
acordareaă deă consultan ă deă specialitateă deă c treă echipaă deă îndrumareă
metodologic ,ălaăsolicitareaăentit iiăpublice.   
    Managementul riscului - metodologieăcareăvizeaz ăasigurareaăunuiăcontrolăglobală
ală riscului,ă ceă permiteămen inereaă unuiă nivelă acceptabilă ală expuneriiă laă riscă pentruă
entitateaăpublic ,ăcuăcosturiăminime.ăManagementulărisculuiăcuprindeăoăgam ălarg ă
deă activit iă rigurosă definiteă şiă organizate,ă plecândă deă laă condi iileă deă existen ă şiă
obiectiveleă fundamentaleă aleă entit iiă publice,ă precumă şiă analizaă factoriloră deă riscă
într-oăconcep ieădeăfunc ionareăoptim ăşiăeficient .   
    M suriă deă controlă - stabilireaă unoră ac iuniă înă vedereaămonitoriz riiă şiă verific riiă
permanenteă sauă periodiceă aă uneiă activit i,ă aă uneiă situa iiă ş.a.,ă pentruă aă eviden iaă
progreseleăşiăpentruăaăasiguraăîmbun t ireaăactivit ii.   
    Misiuneaă entit iiă - precizeaz ă scopulă entit iiă şiă legitimitateaă existen eiă saleă înă
mediulăînconjur tor,ăcontribuindălaăcreareaăimaginiiăinterneăşiăexterneăaăentit ii.   
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    Monitorizare - activitateaăcontinu ădeă colectareăaă informa iiloră relevanteădespreă
modulădeădesf şurareăaăprocesuluiăsauăaăactivit ii.   
    Monitorizareaăperforman eloră - supravegherea,ăurm rirea,ă deăc treăconducereaă
entit iiă publice,ă prină intermediulă unoră indicatoriă relevan i,ă aă performan eloră
activit ilorăaflateăînăcoordonare.   
    Neregul ă- oriceăabatereădeălaălegalitate,ăregularitateăşiăconformitateăînăraportăcuă
dispozi iileăna ionaleăşi/sauăeuropene,ăprecumăşiăcuăprevederileăcontractelorăoriăaleă
altor angajamente legale încheiate în baza acestoră dispozi ii,ă ceă rezult ă dintr-o 
ac iuneăsauăinac iuneăaăbeneficiaruluiăoriăaăautorit iiăcuăcompeten eăînăgestionareaă
fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii 
Europene/bugeteleă donatoriloră publiciă interna ionaliă şi/sau fondurile publice 
na ionaleăaferenteăacestoraăprintr-oăsum ăpl tit ănecuvenit.   
    Obiective - efecteleăpozitiveăpeăcareăconducereaăentit iiăpubliceă încearc ăs ă leă
realizezeă sauă evenimentele/efecteleă negativeă peă careă conducereaă încearc ă s ă leă
evite.   
    Obiective generale - inteăexprimateăsubăform ădeăefect,ăfixateăpeătermenămediuă
sauălung,ălaănivelulăglobalăalăentit iiăpubliceăşi/sauăalăfunc iunilorăacesteia,ăenun ateă
înăactulănormativădeăorganizareăşiăfunc ionareăalăentit iiăsauăstabiliteăde conducere 
înăplanulăstrategicăşiădocumenteleădeăpoliticiăpublice.   
    Obiective individuale - exprim riăcantitativeăsauăcalitativeăaleăscopuluiăpentruăcareă
aă fostă creată şiă func ioneaz ă postulă respectiv.ă Acesteă obiectiveă seă realizeaz ă prină
intermediul sarcinilor,ă caă urmareă aă competen eiă profesionale,ă aă autonomieiă
decizionaleă şiă aă autorit iiă formaleă deă careă dispuneă persoanaă angajat ă peă postulă
respectiv.   
    Obiective specifice - obiectiveărezultateăprinăderivareădinăobiectiveleăgeneraleăşiă
care constituie,ădeă regul ,ă inteă intermediareăaleăunorăactivit iă careă trebuieăatinseă
pentruăcaăobiectivulăgeneralăcorespunz torăs ăfieăîndeplinit.ăAcesteaăsuntăexprimateă
descriptivăsubăform ădeărezultateăşiăseăstabilescălaănivelulăfiec ruiăcompartimentădină
cadrul entit iiăpublice.   
    Planificare - ansamblulăproceselorădeămunc ăprinăcareăseăstabilescăprincipaleleă
obiectiveă aleă organiza ieiă şiă aleă componenteloră sale,ă resurseleă şiă mijloaceleă
necesareărealiz riiăobiectivelor.   
    Politici - politicile decurg din obiectiveleăşiă strategiaăentit iiă publice,ăorienteaz ă
deciziileămanagerilorăşiăpermităimplementareaăplanurilorăstrategiceăaleăorganiza iei.   
    Post - ansamblulă obiectivelor,ă sarcinilor,ă competen eloră şiă responsabilit iloră
desemnate pe un interval de timp unuiă membruă ală organiza iei,ă reprezentândă înă
acelaşiătimpăelementulăprimarăalăstructuriiăorganizatorice.   
    Procedur ă formalizat ă - totalitateaă paşiloră ceă trebuieă urma i,ă aămodalit iloră deă
lucruăstabiliteăşiăaăregulilorădeăaplicat,ăînăvedereaăexecut riiăactivit ii,ăatribu ieiăsauă
sarciniiă şiă editateă peă suportă hârtieă şi/sauă electronic.ă Procedurileă formalizateă potă fiă
proceduriădeăsistemăşiăproceduriăopera ionale.   
    Procedur ăopera ional ă- procedur ăcareădescrieăunăprocesăsauăoăactivitateăcareă
se desf şoar ălaănivelulăunuiaăsauămaiămultorăcompartimenteădintr-o entitate.   
    Procedur ădeăsistemă- procedur ăcareădescrieăunăprocesăsauăoăactivitateăcareăseă
desf şoar ălaănivelulătuturorăcompartimentelor/structurilorădintr-o entitate.   
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    Proces - un fluxă deă activit iă sauă oă succesiuneă deă activit iă logică structurate,ă
organizateă înă scopulă atingeriiă unoră obiectiveă definite,ă careă utilizeaz ă resurse,ă
ad ugându-le valoare.   
    Responsabilitate - obliga iaădeăaăîndepliniăsarcinaăatribuit ,ăaăc reiăneîndeplinire 
atrageăsanc iuneaăcorespunz toareătipuluiădeăr spundereăjuridic .   
    Responsabilitateă managerial ă - defineşteă ună raportă juridică deă obliga ieă aă
îndepliniriiă sarciniloră deă c treă managerulă entit iiă publiceă sauă ală uneiă structuriă
organizatorice a 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
conformitateă cuă dispozi iileă legaleă aă obiectiveloră stabilite,ă s ă comuniceă şiă s ă
r spund ă pentruă neîndeplinireaă obliga iiloră managerialeă înă conformitateă cuă
r spundereaă juridic .ă R spundereaă managerial ă deriv ă dină responsabilitateaă
managerului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial în 
sectorulăpublic:ămediulădeăcontrol;ă performan eăşiămanagementulă riscului;ăactivit iă
deăcontrol;ăinformareaăşiăcomunicarea;ăevaluareăşiăaudit.   
    Resurse - totalitateaă elementeloră deă natur ă fizic ,ă uman ,ă informa ional ă şiă
financiar ,ănecesareăcaăinputăpentruăcaăstrategiileăs ăfieăopera ionale.   
    Risc - o problem ă(situa ie,ăevenimentăetc.)ăcareănuăaăap rutăînc ,ădarăcareăpoateă
ap reaă înăviitor,ăcază înăcareăob inereaărezultatelorăprealabilă fixateăesteăamenin at ă
sauă poten at .ă Înă primaă situa ie,ă risculă reprezint ă oă amenin are,ă iară înă ceaă de-a 
doua, riscul reprezint ăoăoportunitate.ăRisculă reprezint ă incertitudineaă înăob inereaă
rezultatelorădoriteăşiătrebuieăprivităcaăoăcombina ieăîntreăprobabilitateăşiăimpact.   
    Risc semnificativ - riscămajor,ăreprezentativăcareăpoateăafectaăcapacitateaăentit iiă
de a-şi atinge obiectivele.   
    Sarcina - ceaămaiămic ăunitateădeămunc ăindividual ăşiăcareăreprezint ăac iuneaă
ceă trebuieă efectuat ă pentruă realizareaă unuiă obiectivă primară asociată acesteia;ă
realizareaă uneiă sarciniă f r ă atribuireaă deă competen eă adecvateă nuă este posibil ;ă
atribuireaădeăsarciniăpresupuneăfixareaădeăresponsabilit 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 vedereaă
ob ineriiă avantajuluiă competitivă potrivită misiuniiă organiza iei.ă Strategiaă presupuneă
stabilireaă obiectiveloră şiă priorit iloră organiza ionaleă (peă bazaă previziuniloră privindă
mediulăexternăşiăcapacit ileăorganiza iei)ăşiădesemnareaăplanurilorăopera ionaleăprină
intermediulăc roraăaceste obiective pot fi atinse.   
    Strategie de risc - abordareaă general ă peă careă oă areă entitateaă înă privin aă
riscurilor.ăAceastaătrebuieăs ăfieădocumentat ăşiăuşorăaccesibil ăînăentitateaăpublic .ă
Înăcadrulăstrategieiădeăriscăseădefineşteătoleran aălaărisc.   
    Supervizare - oă activitateă careă transfer ă cunoştin e,ă abilit iă şiă atitudiniă deă laă oă
persoan ăcuămaiămult ăexperien ăîntr-oăanumit ăprofesieăc treăunaăcuămaiăpu in ă
experien ăînăprofesiaărespectiv .ăAceast ărela ieăesteăevaluativ ,ăseăîntinde în timp 
şiă are,ă înă principal,ă scopulă deă aă îmbun t iă func iaă profesional ă aă persoaneiă
supervizate.   
    Toleran aălaăriscă- cantitateaădeăriscăpeăcareăentitateaăesteăpreg tit ăs ăoătolerezeă
sauălaăcareăesteădispus ăs ăseăexpun ălaăunămomentădat.   
    Valori etice - valoriăceă facăparteădinăculturaăentit iiăpubliceăşiăconstituieăunăcodă
nescris,ă peă bazaă c ruiaă suntă evaluateă comportamentele.ă Separată deă acesta,ă
entitateaă public ă trebuieă s ă aib ă ună codă deă conduit ă oficial,ă scris,ă careă esteă ună
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mijloc de comunicareă uniform ă aă valoriloră eticeă tuturoră salaria ilor.ă Codulă etică
stabileşteă careă suntă obliga iileă rezultateă dină legeă c roraă trebuieă s ă liă seă supun ă
salaria ii,ăînăplusăpesteăceleărezultateăcaăurmareăaăraporturilorădeămunc :ădepunereaă
declara ieiădeăavere,ăaădeclara ieiăpentruăprevenireaăconflictuluiădeăinterese.ăExist ă
şiă cazuriă înă careă legeaă prevedeă incompatibilit iă pentruă ocupareaă unoră func iiă
publice.   
    Viziune - defineşteă modulă înă careă oă organiza ieă seă vedeă sauă seă transpuneă înă
viitor.   
 

ANEXA Nr. 2A 
   

 
   

 REGISTRUL DE RISCURI Model 

 
    Entitateaăpublic ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.   
    Compartimentul          . . . . . . . . . .   
 
             

 
Obiective/ 
activit i Riscul 

Cauzele care 
favorizeaz ă

apari iaăriscului 

Risc inerent 
Strategia 
adoptat  

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 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
ANEXA Nr. 2 B  

   
 

   

 PROCEDURAăFORMALIZAT  Model 
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    Entitateaăpublic ăă ă ă ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.   
    Departamentulă(Direc ia)ăă ă ă ă.ă.ă.ă. . . . . . .   
    Cod: PS/PO     . . . . . . . . . .   
    Edi iaăă ă ă ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.   
    Revizia     . . . . . . . . . .   
 

    

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

Proceduraăformalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. . . . 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr.ădeăex.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   1. Listaă responsabililoră cuăelaborarea,ă verificareaăşiăaprobareaăedi ieiă sau,ădup ă
caz,ăaărevizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizate   
 

       

 
Nr. crt. 

Elementeăprivindăresponsabilii/opera iunea Numeleăşiăprenumele Func ia Data Semn tura 

 1 2 3 4 5 

 1.1. Elaborat     

 1.2. Verificat     

 1.3. Aprobat     

       

       

 
    

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

Proceduraăformalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă. . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   2. Situa iaăedi iilorăşiăaăreviziilorăînăcadrulăedi iilorăproceduriiăformalizate   
 

      

 
Nr. 
crt. 

Edi iaăsau,ădup ăcaz,ă
reviziaăînăcadrulăedi iei 

Componenta 
revizuit  

Modalitatea 
reviziei 

Dataădeălaăcareăseăaplic ă
prevederileăedi 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  
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 ... Revizia 1    

 2.n. . . . . . . . . . .    

      

 
    

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

Procedura formalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr.ădeăex.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   3. Listaăcuprinzândăpersoaneleălaăcareăseădifuzeaz ăedi iaăsau,ădup ăcaz,ăreviziaă
dinăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizate   
 

         

 
 

Scopulădifuz rii Exemplar nr.  Compartiment Func ia Numeleăşiăprenumele 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.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Departamentulă(Direc ia)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

Proceduraăformalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   4. Scopul procedurii formalizate   
   4.1. Stabileşteă modulă deă realizareă aă activit ii,ă compartimenteleă şiă persoaneleă
implicate.   
   4.2. D ă asigur riă cuă privireă laă existen aă documenta ieiă adecvateă derul riiă
activit ii.   
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   4.3. Asigur ă continuitateaă activit ii,ă inclusivă înă condi iiă deă fluctua ieă aă
personalului.   
   4.4. Sprijin ă auditulă şi/sauă alteă organismeă abilitateă înă ac iuniă deă auditareă şi/sauă
control, iar pe manager, în luarea deciziei.   
    . . . . . . . . . .   
   4.n. Alte scopuri specifice procedurii formalizate   
 

    

 Entitateaăpublic ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Departamentulă(Direc ia)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
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Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr.ădeăex.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate   
   5.1. Precizareaă(definirea)ăactivit iiălaăcareăseărefer ăproceduraăformalizat    
   5.2. Delimitareaă explicit ă aă activit iiă procedurateă înă cadrulă portofoliuluiă deă
activit iădesf şurateădeăentitateaăpublic    
   5.3. Listareaă principaleloră activit iă deă careă depindeă şi/sauă careă depindă deă
activitateaăprocedurat    
   5.4. Listareaăcompartimentelorăfurnizoareădeădateăşi/sau beneficiare de rezultate 
aleăactivit iiăprocedurate;ălistareaăcompartimentelorăimplicateăînăprocesulăactivit ii   
 

    

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

Proceduraăformalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr.ădeăex.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   6. Documente deăreferin ă(reglement ri)ăaplicabileăactivit iiăprocedurate   
   6.1. Reglement riăinterna ionale   
   -    
   -    
   6.2. Legisla ieăprimar    
   -    
   -    
   6.3. Legisla ieăsecundar    
   -    
   -    
   6.4. Alteădocumente,ăinclusivăreglement riăinterneăaleăentit iiăpublice   
   -    
   -    
 

    

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

Proceduraăformalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr.ădeăex.ă.ă.ă.ă. . . . . . . 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 
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 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   7. Defini iiăşiăabrevieriăaleătermenilorăutiliza iăînăproceduraăformalizat    
   7.1. Defini iiăaleătermenilor   
 

    

 
Nr. 
crt. 

Termenul Defini iaăşi/sau,ădac ăesteăcazul,ăactulăcareădefineşteătermenul 

 

1. Procedura 
formalizat  

Prezentareaădetaliat ,ăînăscris,ăaătuturorăpaşilorăceătrebuieăurma i,ămodalit ileădeălucruă
şiăregulileădeăaplicatăpentruărealizareaăactivit ilorăşiăac iunilor,ărespectivăactivit ileădeă
controlăimplementate,ăresponsabilit ileăşiăatribu iileăpersonaluluiădeăconducereăşiădeă
execu ieădinăcadrulăentit iiăpublice 

 
2. Edi ieăaăuneiă

proceduri 
formalizate 

Formaăini ial ăsauăactualizat ,ădup ăcaz,ăaăuneiăproceduriăformalizate,ăaprobat ăşiă
difuzat  

 

3. Revizia în cadrul 
uneiăedi ii 

Ac iunileădeămodificare,ăad ugare,ăsuprimareăsauăalteleăasemenea,ădup ăcaz,ăaăuneiaă
sauăaămaiămultorăcomponenteăaleăuneiăedi iiăaăproceduriiăformalizate,ăac iuniăcareăauă
fostăaprobateăşiădifuzate 

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

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

 
   7.2. Abrevieri ale termenilor   
 

    

 Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

 1. PS/PO Procedura formalizat  

 2. E Elaborare 

 3. V Verificare 

 4. A Aprobare 

 5. Ap. Aplicare 

 6. Ah. Arhivare 

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

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

 
    

 Entitateaăpublic ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Departamentul (Direc ia)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

Proceduraăformalizat ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Cod: PS/PO . . . . . . . . . . 

Edi iaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ăNr.ădeăex.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 

 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   8. Descrierea procedurii formalizate   
   8.1. Generalit i   
   8.2. Documente utilizate   
   8.2.1. Listaăşiăprovenien aădocumentelorăutilizate   
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   8.2.2. Con 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. Planificareaăopera iunilorăşiăac iunilorăactivit ii   
   8.4.2. Derulareaăopera iunilorăşiăac iunilorăactivit ii   
   8.4.3. Valorificareaărezultatelorăactivit ii   
 

    

 Entitateaăpublic ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Departamentulă(Direc ia)ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
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 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   9. Responsabilit iăşiăr spunderiăînăderulareaăactivit ii   
 

          

 Nr. crt. Compartimentulă(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       ... 

 
    

 Entitateaăpublic ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
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 Revizia . . . . . . . . . . Nr. de ex. . . . . . . . . . . 

 Pagina . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   10. Anexe,ăînregistr ri,ăarhiv ri   
 

          

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprob  
Num ră

exemplare 
Difuzare 

Arhivare 
Alte 

elemente 
 Loc Perioad  
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.         

 2.         

 n         
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 Exemplar nr. . . . . . . . . . . 

 
   11. Cuprins   
 

    

 
Num rulăcomponenteiăînăcadrulă

procedurii formalizate 
Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina 

  Coperta  

 
1. Listaăresponsabililorăcuăelaborarea,ăverificareaăşiăaprobareaăedi ieiă

sau,ădup ăcaz,ăaărevizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizate 
 

 2. Situa iaăedi iilorăşiăaăreviziilorăînăcadrulăedi iilorăproceduriiăformalizate  

 
3. Listaăcuprinzândăpersoaneleălaăcareăseădifuzeaz ăedi iaăsau,ădup ă

caz,ăreviziaădinăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizate 
 

 4. Scopul procedurii formalizate  

 5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate  

 
6. Documenteleădeăreferin ă(reglement ri)ăaplicabileăactivit iiă

procedurate 
 

 7. Defini iiăşiăabrevieriăaleătermenilorăutiliza iăînăproceduraăopera ional   

 8. Descrierea procedurii formalizate  

 9. Responsabilit iăşiăr spunderiăînăderulareaăactivit ii  

 10. Anexe,ăînregistr ri,ăarhiv ri  

 11. Cuprins  

 
    Preciz riăcuăprivireălaăelaborareaăuneiăproceduriăformalizateă   
   A. Preciz riăgenerale   
   a.1) Prezenta procedur ăformalizat ăesteăunămodel.   
    Modelulăprezentatăcompleteaz ăsegmentulă instrumentelorădeălucruăreferitoareă laă
activit ileă entit iloră publiceă înă domeniulă implement riiă şiă dezvolt riiă sistemuluiă deă
managementăfinanciarăşiăcontrol,ăprocedurileăformalizateăfiindăcunoscuteăînăpractic ă
şiăsubăalteădenumiri:ăproceduriădeăproces,ăproceduriădeălucruăetc.   
   a.2) Entit ileă publice,ă înă func ieă deă m rimeaă entit ii,ă deă politicaă adoptat ă cuă
privireălaăsistemulăpropriuădeămanagementăfinanciarăşiăcontrol,ăde gradul de dotare, 
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deă tipurileă deă activit iă şiă complexitateaă acestoraă etc.,ă potă utilizaă modelulă deă
procedur ăformalizat ăînăformaăprezentat ,ă înăformeăcompletateăşiă îmbun t iteăcuă
noiă componenteă sauă potă elaboraă proceduriă deă proces,ă dup ămodelulă altoră ghiduri 
întâlniteă înă practicaă domeniului,ă cuă precizareaă c ,ă indiferentă deă formaă adoptat ,ă
trebuie avute în vedere prevederile Standardului de control intern managerial nr. 9 - 
Proceduri, prezentat în anexa nr. 1 la ordin.   
   a.3) Pentruă oă bun ă gestionareă aă elabor rii,ă aprob riiă şiă aplic riiă procedurilor,ă
conduc toriiăentit ilorăpubliceătrebuieăs ăasigureăderulareaătuturorăac iunilorăprivindă
elaborareaăşi/sauădezvoltareaăsistemuluiădeămanagementăfinanciarăşiăcontrolăintern 
managerial, dispuse la art. 2, 3 şiă4 din ordin.   
   a.4) Procedurileătrebuieăelaborate,ăaprobateăşiăaplicateăînăcondi iileăcunoaşteriiăşiă
respect riiă reguliloră deă managementă constituiteă înă celeă 16ă standardeă deă controlă
internămanagerial,ăprev zuteăînăanexaănr. 1 la ordin.   
    Indiferentădeăactivitateaălaăcareăseărefer ,ăoăprocedur ăpoart ăamprentaăfiec ruiă
standardădeăcontrolădeălaănivelulăoric ruiaădinăceleă5ăelemente-cheie ale controlului 
managerial,ă respectivă mediulă deă control,ă performan aă şiă managementulă riscului,ă
informareaăşiăcomunicarea,ăactivit ileădeăcontrol,ăauditareaăşiăevaluarea.   
   a.5) Condi iile esen ialeă aleă proceduriloră formalizateă stabilesc,ă printreă altele,ă c ă
acesteaă trebuieăs ă fieăscriseăşiăeditateăpeăsuportăhârtieăşi/sauăelectronic,ăsimpleăşiă
specificeă pentruă fiecareă activitate,ă actualizateă înă modă permanentă şiă aduseă laă
cunoştin aăexecutan ilorăşiăaăcelorlal iăfactoriăinteresa i.   
   a.6) Înă m suraă înă careă dotareaă tehnic ă şiă preg tireaă personaluluiă permit,ă
opera iunileă deă elaborare,ă avizare,ă aprobare,ă difuzare,ă utilizareăetc.ă aă proceduriloră
seăpotăderulaăşiăprinăutilizareaăsistemelorăinformatice.   
   B. Preciz riăprivindăcomponenteleăproceduriiăformalizate   
   b.1) Preciz riăcomuneăcomponentelor   
   b.1.1) Dateleădeă identificareădinăcartuşulădeăcap tăseă trecăpeă fiecareăpagin ,ăcuă
modific rileăceruteădeărubrici,ăacoloăundeăesteăcazul.   
   b.1.2) Denumireaăproceduriiă formalizateă şiă codulă acesteiaă seă stabilescă înă cadrulă
fiec reiăentit iăpubliceăşiătrebuieăs ăreflecteăactivitateaăprocedurat ăşiăloculăacesteiaă
în sistemul de codificare utilizat.   
   b.1.3) Edi iileăseănumeroteaz ăcuăcifreăromane, iar reviziile din cadrul acestora, cu 
cifre arabe.   
   b.1.4) Oriceămodificareă 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
uneiănoiăedi iiăpentruăproceduraăformalizat ărespectiv .   
   b.1.5) Înăm suraă înăcareăesteăposibil,ă seăasigur ăpagin ădistinct ăpentruă fiecareă
component ăaăprocedurii.   
   b.2) Preciz riăspecificeăcomponentelor   
   b.2.1) Cuă privireă laă Listaă responsabililoră cuă elaborarea,ă verificareaă şi aprobarea 
edi ieiăsau,ădup ăcaz,ăaărevizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăformalizateă(componentaă
1):   
   - responsabiliiă seă stabilesc,ă pentruă fiecareă opera iuneă (elaborare,ă verificare,ă
aprobare),ăprinăactădeădecizieăintern ăaăconduc toruluiăentit iiăpublice;   
   - cândă unaă sauămaiămulteă dintreă opera iuniă seă realizeaz ,ă conformă deciziei,ă deă
c treă ună grupă sauă oă comisie,ă înă list ă seă cuprindă to iă membriiă grupuluiă sauă aiă
comisiei.   
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   b.2.2) Cuă privireă laă Situa iaă edi iiloră şiă aă reviziiloră înă cadrulă edi iilor procedurii 
formalizate (componenta 2):   
   - seă cuprind,ă înă ordineă cronologic ,ă toateă edi iileă şi,ă respectiv,ă reviziileă înă cadrulă
edi iilor;   
   - cândăseă realizeaz ăoănou ăedi ieăaăproceduriiă formalizate,ăcoloaneleănr.ă2ăşiă3ă
privind componenta revizuit ,ăprecumăşiămodalitateaărevizieiănuăseăcompleteaz ;   
   - coloanaănr.ă3ă (Modalitateaă reviziei)ăpriveşteăac iunileă deămodificare,ăad ugare,ă
suprimareă sauă alteleă asemenea,ă dup ă caz,ă referitoareă laă unaă sauă maiă multeă
componente ale procedurii formalizate;   
   - laăfixareaădateiădeălaăcareăseăaplic ăprevederileănoiiăedi iiăsauăreviziiă(coloanaănr.ă
4)ă seă areă înă vedereă asigurareaă timpuluiă necesară pentruă difuzareaă şiă studiereaă
acesteiaădeăc treăaplicatori.   
   b.2.3) Cu privire la Lista cuprinzând persoanele laăcareăseădifuzeaz ăedi iaăsau,ă
dup ăcaz,ăreviziaădinăcadrulăedi 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 activitateă intr ă subă inciden aă aplic rii, 
inform rii,ă eviden ei,ă arhiv riiă sauă esteă înă alteă scopuriă înă leg tur ă cuă proceduraă
respectiv ă trebuieă s ă aib ă laă dispozi ieă acestă instrument,ă inclusivă cuă ocaziaă
actualiz riiăprinănoiăedi iiăsauărevizii.   
   b.2.4) Cu privire la Scopul procedurii formalizate (componenta 4):   
   - entitateaă public ,ă spreă deosebireă deă scopurileă considerateă generaleă şiă
prezentateă caă exempleă înămodelulă proceduriiă formalizateă laă aceast ă component ,ă
identific ă şiă înscrieă scopurileă specificeă înă cazulă fiec reiă proceduriă formalizate 
elaborate,ă inândăcontădeărolul,ălocul,ăimportan a,ăprecumăşiădeăalteăelementeăprivindă
activitateaăprocedurat ;ădeăexemplu,ă înăcazulăuneiăactivit iădeăaprovizionare,ăunulă
dintreă scopurileă specificeă aleă proceduriiă esteă şiă acelaă ală descrierii,ă identific riiă şiă
asigur riiănecesaruluiădeăproduseăşiăservicii.   
   b.2.5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii formalizate (componenta 
5):   
   - aceast ăcomponent ăseăbazeaz ăpeăcolaborareaădintreăcompartimenteleăentit iiă
publice, astfel încât la fixareaăşiădefinireaăactivit iiă(pct.ă5.1),ălaădelimitareaăacesteiaă
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 oriceă 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 iiăpentruăcareănuăauăfostăfixateăresponsabilit iăetc.;   
   - de exemplu, în cazul unei proceduri formalizate privindăraportareaănum ruluiădeă
personalăşiăaăveniturilorăsalarialeăseărecomand :   
   • prezentareaă activit iiă deă raportareă aă dateloră privindă num rulă deă personală şiă
veniturile salariale ale acestuia (pct. 5.1);   
   • delimitarea acesteia, în special de alte activit iă deă raportare,ă cumă ară fiă celeă
financiare,ăceleăprivindăachizi iileăetc.ă(pct.ă5.2);   
   • nominalizareaă activit iloră privindă organizareaă concursurilor,ă exameneloră deă
angajare sau de întocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc., ca activit iă
furnizoareădeăinforma iiăc treăactivitateaădeăraportareăaănum ruluiădeăpersonalăşiăaă
venituriloră salariale,ă sauă nominalizareaă activit iiă deă elaborareă aă rapoarteloră deă
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sintez ,ăpeăansamblulăentit iiăpublice,ăcareăseăbazeaz ăpeăinforma iileăprimiteăde la 
activitateaăprocedurat ă(pct.ă5.3);   
   • nominalizarea, ca furnizor/furnizoare de date, a compartimentului/persoanei cu 
atribu ii/sarciniă deă organizareă aă concursurilor/exameneloră deă angajare,ă aă
direc iilor/serviciiloră laă nivelulă c roraă seă întocmescă pontajele, a 
compartimentului/persoaneiă careă elaboreaz ă stateleă deă salariiă etc.ă sauă aă
compartimentuluiădeăsintez ,ăcaăbeneficiarădeăinforma ii.ăSeănominalizeaz ăcaăfiindă
implicateă înă procesulă activit iiă persoana/biroul/serviciulă cuă sarcinaă eviden eiă
personaluluiăşiăaăstabiliriiădrepturilorăsalarialeăaleăacestuiaă(pct.ă5.4).   
   b.2.6) Cuă privireă laăDocumenteleă deă referin ă (reglement ri)ă aplicabileă activit iiă
procedurate (componenta 6):   
   - aceast ă component ă priveşte,ă înă special,ă listareaă documentelor cu rol de 
reglementareăfa ădeăactivitateaăprocedurat ;   
   - esteă necesară s ă fieă cunoscuteă şiă respectateă toateă reglement rileă careă
guverneaz ăfiecareăactivitate;   
   - grupareaă peă celeă 4ă categoriiă areă rolă deă sistematizareă aă reglement rilor,ă unde:ă
reglement rileă interna ionaleă înă leg tur ă cuă domeniulă respectivă suntă celeă laă careă
Româniaă esteă parte;ă legisla iaă primar ă seă refer ă laă legiă şiă laă ordonan eă aleă
Guvernului;ălegisla iaăsecundar ăareăînăvedereăhot râriăaleăGuvernuluiăsauăacteăaleă
organismelor cu atribu iiă deă reglementareă şiă careă suntă emiseă înă aplicareaă legiloră
şi/sauăaăordonan elorăGuvernului;ăalteădocumente,ăinclusivăreglement riăinterneăaleă
entit iiăpubliceă(legisla ieăter iar ),ăseărefer ălaăinstruc iuni,ăpreciz ri,ădecizii,ăordineă
sau altele asemeneaăşiăauăefectăasupraăactivit iiăprocedurate.   
   b.2.7) Cuă privireă laă Defini iiă şiă abrevieriă aleă termeniloră utiliza iă înă proceduraă
formalizat ă(componentaă7):   
   - seăvaăurm riădefinireaăacelorătermeniăcare:ăreprezint ăelementădeănoutate;ăsuntă
maiăpu inăcunoscu i;ăprezint ăsensuriădiferite;ăprinăneexplicitareaălor,ăpotăconduceălaă
confuzii etc.;   
   - seă recomand ă precizarea,ă acoloă undeă esteă cazul,ă aă actuluiă relevantă careă
defineşteătermenulăînăcauz ;   
   - se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de 
institu iiăetc.)ăutiliza iăcuămaiămareăfrecven ăînătextulăproceduriiăşi/sauăcare,ăînăurmaă
acesteiăac iuni,ăpermităoăîn elegereăşiăutilizareămaiăuşoar ăaăprocedurii;   
   - seărecomand ăcaăordineaăînăcareăseă înscriuăatâtădefini iileă termeniloră înă tabelulă
deălaăpct.ă7.1,ăcâtăşiăabrevierileătermenilorăînătabelulădeălaăpct.ă7.2ăs ăfieăaceeaădat ă
deăprimaăapari ieă înă textulăproceduriiă formalizateăaă termenuluiădefinităsauăabreviat,ă
dup ăcaz;   
   - înă tabeleleă deă laă pct.ă 7.1ă şi 7.2ă dinămodelulă deă procedur ă formalizat ă auă fostă
defini iăşi,ărespectiv,ăabrevia i,ăpentruăexemplificare,ătermeniăutiliza iăînămodel.   
   b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate (componenta 8):   
   - aceast ăcomponent ăreprezint ,ăînăfapt,ăesen aăprocedurii.ăÎnăacelaşiătimp,ăesteă
şiăaceaăcomponent ăcareănuăesteăgeneralizabil ăprinămodelădeăprocedur ădecâtăînă
termeniă foarteă largi.ă Componentaă esteă dependent ,ă înă modă direct,ă deă condi iileă
concreteăînăcareăseădesf şoar ăactivitateaărespectiv ă înăcadrulăentit iiăpublice,ădeă
modul de organizare, de gradul de subordonare, de gradul de dotare cu resurse 
materiale,ă financiareăşiăumane,ădeăcalitateaăşiăpreg tireaăprofesional ăaăsalaria iloră
şi,ă nuă înă ultimulă rând,ă deă gradulă deă dezvoltareă aă sistemului de management 
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financiară şiă control.ă Celeă câtevaă puncteă şiă subpuncte,ă enumerateă laă aceast ă
component ăînăprezentulămodelădeăprocedur ,ărecomand ăunaădinămultitudineaădeă
posibilit iădeădescriereăaăacesteiăcomponente;   
   - laă "Generalit i"ă (pct.ă 8.1)ă se cuprind elemente de ansamblu privind 
caracteristicileăactivit 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(prezentateălaăcomponentaă5)ăsauăceleăprivindădocumenteleădeăreferin ă
aplicabileă activit iiă procedurateă (prezentateă laă componentaă 6).ă Deă exemplu,ă înă
cazul unei proceduri privind activitateaădeăaprovizionare,ă laă"Generalit i"ăseăpoateă
men 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,ăp strarea/arhivareaădocumentelorăetc.ăDeăasemenea,ăseăpotăprezentaă
principiileăgeneraleăaplicabileăactivit ii,ăcumăarăfi:ătransparen a,ăegalitateaăşanseloră
poten ialilorăfurnizori/prestatori,ălegalitatea,ăimpar ialitatea,ăconfiden ialitateaăetc.;   
   - la "Documente utilizate" (pct. 8.2) se cuprind, în principal, cele de natura 
formularelor,ă dară şiă manuale,ă instruc iuniă opera ionale,ă listeă deă verificareă (check-
lists)ă etc.,ă careă furnizeaz ă informa iiă necesareă derul riiă activit ii,ă contribuieă laă
prelucrareaă deă dateă înă cadrulă procesuluiă sauă transmită rezultateleă ob inuteă altoră
utilizatori.ăDeăre inutăc ădocumenteleă trebuieăs ă fieăactualizate,ăutile,ăprecise,ăuşoră
deăexaminat,ădisponibileăşiăaccesibileămanagerului,ăsalaria ilorăşiăter ilor,ădac ăesteă
cazul.ă Subpct.ă 8.2.1,ă 8.2.2ă şiă 8.2.3ă auă maiă multă rolulă deă aă ordonaă problemeleă
abordate,ă eleăputândă fiă comasateă sauădetaliateă înă func ieădeăamploarea,ă volumul,ă
diversitateaăşiăcomplexitateaădocumentelorărespective;   
   - la "Listaăşiăprovenien aădocumentelorăutilizate"ă(subpct.ă8.2.1)ăseăareăînăvedereă
nominalizareaă tuturoră documentelor,ă aă organismeloră abilitateă cuă emitereaă şiă
actualizareaă acestora,ă aă coduriloră deă identificare,ă dac ă esteă cazul,ă aă regimuluiă
informa iilorăcon inuteăetc.ăÎnăaceast ălist ăseănominalizeaz ăşiădocumenteleăinterneă
deă aceast ă natur ,ă emiseă şiă utilizateă înă cadrulă compartimenteloră sau,ă prină
colaborare,ăîntreăcompartimenteleăentit iiăpublice;   
   - laă"Con inutulăşiărolulădocumentelorăutilizate"ă(subpct. 8.2.2) pot fi redate în forma 
complet ,ă anexândă laă procedur ă modeleă aleă documentelor,ă instruc iuniă deă
completareăaleăacestoraăşiămen iuniăreferitoareălaărolulălor;   
   - subpct. 8.2.3 "Circuitul documentelor" are în vedere 
compartimentele/persoanele la careătrebuieăs ăcirculeădocumenteleăînăprocesulădeă
realizareă aă activit ii,ă precumă şiă opera iunileă ceă seă efectueaz ă înă leg tur ă cuă
documentulă respectivă laă fiecareă compartiment/persoan ă peă laă careă circul .ă Esteă
necesar ca circuitul documentelor aferente activit iiăs ăfieăintegratăînăfluxulăgenerală
ală documenteloră dină cadrulă entit iiă publice.ăSeă recomand ăutilizareaă reprezent riiă
grafice a circuitului documentelor;   
   - pct.ă 8.3ă "Resurseă necesare"ă seă dezvolt ă peă structuraă clasic ă aă acestora,ă
respectiv resurseă materialeă (subpct.ă 8.3.1),ă resurseă umaneă (subpct.ă 8.3.2)ă şi,ă
respectiv,ă resurseă financiareă (subpct.ă8.3.3).ăDeămen ionată c ă structuraă resurseloră
esteăfoarteăsensibil ăfa ădeăactivitateaălaăcareăneăreferim,ălaăuneleăactivit iăresursaă
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necesar ă preponderent ă esteă ceaă material ,ă iară laă alteleă esteă preponderent ă
resursaăuman ăsauăresursaăfinanciar ăoriăcombina iiăaleăacestora;   
   - subpct.ă8.3.1ă"Resurseămateriale"ăseădezvolt ăpeăelementeleădeălogistic :ăbirouri,ă
scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, 
accesălaăbazaădeădate,ăre ea,ăimprimant ,ăposibilit iădeăstocareăaăinforma iilorăetc.,ă
darăşiăpeăelementeădeăalt ănatur ,ădac ăspecificulăactivit iiăoăimpune.ăDeăexemplu,ă
înă cazulă uneiă entit iă publiceă cuă activitateă deă terenă intens ,ă cuă deplas riă autoă
frecvente,ă activitateaă deă transportă cap t ă oă conota ieă distinct ,ă iară proceduraă
opera ional ă aferent ,ă laă resursaămaterial ,ă vaă trebuiă s ă reflecteăparculă auto,ă faptă
care,ăînăacestăcaz,ăvaădaăgreutateăsporit ăacestuiă tipădeăresurs ,ă înăcompara ieăcuă
resursaăuman ăsauăfinanciar ;   
   - subpct.ă8.3.2ă"Resurseăumane"ă fixeaz ăcompartimentul/compartimenteleăşi/sauă
persoana/persoaneleă dină cadrulă entit iiă publiceă careă suntă implicate,ă prină
atribu iile/sarcinileădeăserviciu,ăînărealizareaăactivit iiăprocedurate;   
   - subpct. 8.3.3 "Resurse financiare" are în vedere prevederea în buget a sumelor 
necesareă cheltuieliloră deă func ionareă (achizi ionareaă materialeloră consumabileă
necesareădesf şur riiă activit ii,ă acoperireaăcontravaloriiă serviciilorădeă între inereăaă
logisticii,ă plataă cheltuieliloră cuă personalulă directă implicată înă activitateaă respectiv ă
etc.),ădarăşiăaăsumelorănecesareăaltorătipuriădeăcheltuieliăpropriiăuneiăanumeăactivit i.ă
Deă exemplu,ă înă situa iaă uneiă activit iă deă achizi ie,ă resursaă financiar ă trebuieă s ă
reflecteăsumeleădinăbugetăaferenteăprogramuluiădeăachizi iiăalăentit iiăpublice;   
   - pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv 
transpusă înă procedur ,ă numaiă prină aportulă salaria iloră implica iă directă înă aceaă
activitate;   
   - subpct.ă8.4.1ă "Planificareaăopera iunilorăşiăaăac iunilorăactivit ii"ăseăsprijin ,ăpeă
deăoăparte,ăpeăac iunileăidentificate,ăaşaăcumăsuntăeleălistateăînăcadrulătabeluluiădeălaă
componenta 9, "Responsabilit iăşiăr spunderiăînăderulareaăactivit ii",ăiar,ăpeădeăalt ă
parte,ă peă oă bun ă cunoaştereă şiă st pânireă aă cerin eloră generaleă şiă aă celorlalteă
caracteristici ale Standardului de control intern nr. 6 - PlanificareaăşiăaăStandarduluiă
de control intern nr. 8 - Managementul riscului, prezentate în anexa nr. 1 la ordin. 
Ac iunileă analizateă prină prismaă resurseloră deă toateă categoriile,ă aă termeneloră deă
realizare,ă aă riscuriloră identificateă şiă aăm suriloră deă limitareă aă efectuluiă acestora,ă aă
condi iiloră deă eficien ă şiă legalitateă impuse,ă puseă înă corela ieă şiă într-o succesiune 
logic ă şiă cronologic ,ă constituie,ă înă fapt,ă instrumentulă deă planificareă cuprinsă înă
proceduraăpentruăactivitateaăanalizat ;   
   - subpct.ă8.4.2ă "Derulareaăopera iunilorăşiăac iunilorăactivit ii" reflect ăprogramulă
deăziăcuăziăalăcompartimentului/persoaneiă implicateă înă realizareaăactivit ii,ă înăcareă
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 de 
planificareă aă activit ii.ă Seă recomand ă cuprindereaă înă procedur ,ă subă form ă
tabelar ,ă aămoduluiă deă 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,ă
complet rileă etc.,ă ceă auă locă fa ă deă dateleă intrate,ă instrumenteleă utilizateă înă acestă
scop,ăieşirileădeărezultateă(care?ăc treăcine?ăetc.);   
   - subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activit ii"ă poateă fiă orientată c treă maiă
multeă direc ii,ă deă exemplu:ă analizaă graduluiă deă realizareă aă indicatoriloră deă
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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) Cuă privireă laă Responsabilit iă şiă r spunderiă înă derulareaă activit iiă
(componenta 9):   
   - seăvorăurm riăidentificareaătuturorăac iunilorăcareăauălocăînăleg tur ăcuăactivitateaă
procedurat ,ă precumă şiă fixareaă acestoraă peă compartimenteleă (posturile)ă c roraă leă
revinăresponsabilit ileăşi/sau,ădup ăcaz,ăr spunderileăfa ădeăacestea;   
   - seărecomand ăcuprindereaăac iunilorăînătabel,ăpeăcâtăposibil,ăînăordineaălogic ăaă
desf şur riiă lor,ă iară aă compartimenteloră (posturilor),ă înă ordineaă interven ieiă înă
proces;   
   - înătabelulădeălaăpct.ă9ădinămodelulădeăprocedur ,ăcompartimenteleă(posturile)ăauă
fostăsimbolizate,ăipotetic,ăcuăI,ăII,ăIII,ă.ă.ă.,ăac iunileă(opera iunile),ăcuăa,ăb,ăc,ă.ă.ă.,ăiară
responsabilit ile/ă r spunderile,ă cuă abrevierileă reg siteă înă tabelulă deă laă pct.ă 7.2,ă
unde: E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. 
Observ m,ădeăexemplu,ăc ăopera iuneaăaăesteăoăopera iuneădeăelaborareăE,ăcareă
revine compartimentului I;ă opera iuneaă că esteă oă opera iuneă deă aprobareă A,ă înă
r spundereaă postuluiă III;ă ac iuneaă fă esteă oă ac iuneă deă arhivareă Ah.,ă ceă revineă
compartimentului VI etc.   
   b.2.10) CuăprivireălaăAnexe,ăînregistr ri,ăarhiv riă(componentaă10):   
   - este necesar ca proceduraăs ăcuprind ,ăînăanexe,ătoateăinstrumenteleărelevante,ă
prezentateă înă cadrulă celorlalteă componenteă aleă acesteiaă şiă careă suntă aplicabileă înă
realizareaăactivit ii;   
   - pentruăoămaiăbun ăordonareăşiăeviden ăaăanexelor,ăseă recomand ă întocmireaă
tabelului prezentat la componenta 10.   
 

ANEXA Nr. 3    
 

   

 

Entitateaăpublic ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă. 
Aprobat 

Preşedinteleăstructurii, 
. . . . . . . . . . 

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

 
SITUA IAăCENTRALIZATOARE 

privindăstadiulăimplement riiăşiădezvolt riiăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial 
la data de1) . . . . . . . . . .   

 
CAPITOLUL I  

Informa iiăgenerale2)   
 

       

 

Nr. 
crt. 

Specifica ii Total 
(num r) 

din care, aferent: 

Observa ii 
 

Aparatului 
propriu 

Entit ilorăpubliceă
subordonate/în 

coordonare 

 0 1 2 3 4 5 
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 1. Entit iăpubliceăsubordonate/înăcoordonare  X X  

 
2. Entit iăpubliceăînăcareăs-a constituit Comisia 

de monitorizare 
    

 
3. Entit iăpubliceăînăcareăs-aăelaboratăşiăaprobată

Programul de dezvoltare 
    

 
4. Entit iăpubliceăcareăşi-au stabilit obiectivele 

generale 
    

 
5. Obiectiveăgeneraleăstabiliteădeăc treăentit ileă

publice de la pct. 4 
    

 
6 Entit iăpubliceăcareăşi-au inventariat 

activit ileăprocedurabile 
    

 
7. Activit iăprocedurabileăinventariateădeăc treă

entit ileăpubliceădeălaăpct.ă6 
    

 
8. Entit iăpubliceăcareăauăelaboratăproceduriă

formalizate 
    

 
9. Proceduriăformalizateăelaborateădeăc treă

entit ileăpubliceădeălaăpct.ă8 
    

 

10. Entit iăpubliceăcareăauăelaboratăindicatoriădeă
performan ăsauădeărezultatăasocia iă
activit ilorăşiăobiectivelorăspecifice 

    

 

11. Indicatoriădeăperforman ăsauădeărezultată
asocia iăactivit ilorăşiăobiectivelorăspecificeădeă
c treăentit ileăpubliceădeălaăpct.ă10 

    

 
12. Entit iăpubliceăcareăauăidentificat,ăanalizatăşiă

gestionat riscuri 
    

 
13. Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de 

c treăentit ileăpubliceădeălaăpct.ă12 
    

 
CAPITOLUL II  

Stadiulăimplement riiăstandardelorădeăcontrolăinternămanagerial,ăconformă
rezultatelorăautoevalu riiă 

la data de 31 decembrie 20 . . . . . . . . . .3)   
 

            

 

Denumirea standardului de 
control 

Num rulădeăentit iă
publice care 
raporteaz : 

din care: 

Observa ii  
Aparat 
propriu 

Entit iăpubliceă
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 - Eticaăşiă
integritatea 

          

 
Standardul 2 - Atribu ii,ă
func ii,ăsarcini 

          

 
Standardul 3 - Competen a,ă
performan a 
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Standardul 4 - Structura 
organizatoric  

          

 II. Performan eăşi managementul riscului 

 Standardul 5 - Obiective           

 Standardul 6 - Planificarea           

 
Standardul 7 - Monitorizarea 
performan elor 

          

 
Standardul 8 - Managementul 
riscului 

          

 III. Activit iădeăcontrol 

 Standardul 9 - Proceduri           

 
Standardul 10 - 
Supravegherea 

          

 
Standardul 11 - Continuitatea 
activit ii 

          

 IV. Informareaăşiăcomunicarea 

 
Standardul 12 - Informareaăşiă
comunicarea 

          

 
Standardul 13 - Gestionarea 
documentelor 

          

 
Standardul 14 - Raportarea 
contabil ăşiăfinanciar  

          

 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 
internămanagerialăseăprezint ăastfel: 
- (nr.)ăentit țiăauăsistemeăconforme; 
- (nr.)ăentit țiăauăsistemeăparțialăconforme; 
- (nr.)ăentit țiăauăsistemeăneconforme. 

 
  

 
Elaborat: 
. . . . . . . . . . 
Secretarul Comisiei de monitorizare. 

 
   1) DataăSitua ieiăcentralizatoareăseăcompleteaz ăastfel:   
   - cap.ă Iă "Informa iiă generale"ă seă transmiteă semestrială pân ă laă dataădeă25ăaă luniiă
urm toareăfiec ruiăsemestruăîncheiat;   
   - cap.ăIIă"Stadiulăimplement riiăstandardelorăde control intern managerial, conform 
rezultatelorăautoevalu riiălaădataădeă31ădecembrieă20.ă.ă"ăseătransmiteăanual,ăpân ălaă
dataădeă20ăfebruarieăaăanuluiăurm torăpentruăanulăprecedent.   
   2) Laăcap.ăIăseăfacăurm toareleăpreciz ri:   
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   - în coloana 1 suntăprezentateă13ăspecifica iiăprivindăprocesulădeăimplementareăaă
sistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialădinăentit ileăpublice;   
   - înă coloaneleă 2,ă 3ă şiă 4ă seă înscriuă dateă cumulativeă corespunz toareă st riiă
reale/m rimiiăindicatorilorăspecifica iăînăcoloana 1 pe rândurile 1-13ălaădataăsitua ieiă
centralizatoare, respectiv 30 iunie sau 31 decembrie;   
   - num rulă totalădeăentit iăpubliceăsubordonate/înăcoordonare,ăcareăseăînscrieăpeă
rândul 1 coloana 2, cuprinde:   
   - entit ileăsubordonateăordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori 
secundariă sau,ă dup ă caz,ă ter iariă deă credite,ă precumă şiă entit ileă dină subordineaă
ordonatorilor secundari de credite;   
   - entit ileăpubliceăaflateăînăcoordonareaăordonatoruluiăprincipalădeăcredite;   
   - entit ileăpubliceăsubordonate/înăcoordonare,ăcareăseăînscriuăpeărândurileă2,ă3,ă4,ă
6,ă8,ă10,ă12ăcoloanaă4,ăseărefer ăla:   
   - entit ileăsubordonateăordonatoruluiăprincipalădeăcredite,ăconduseădeăordonatoriă
secundariă sau,ă dup ă caz,ă ter iariă deă credite,ă precumă şiă entit ileă dină subordineaă
ordonatorilor secundari de credite;   
   - entit ileăpubliceăaflateăînăcoordonareaăordonatoruluiăprincipalădeăcredite;   
   - înă coloanaă 5ă seă înscriuă preciz riă şiă complet riă cuă privireă laă specifica iileă
corespunz toare.   
   3) Laăcap.ăIIăseăfacăurm toareleăpreciz ri:   
   - abrevierileă "I",ă "PI"ă şiă "NI",ă corespunz toareă coloaneloră 2-10,ă auă urm toareleă
semnifica ii:ă"I"ă- implementat; "PI" - par ialăimplementat;ă"NI"ă- neimplementat;   
   - coloanele 8-10ă seă completeaz ă de ordonatorul principal de credite, prin 
cumulareaă informa iiloră con inuteă înă coloanaă 6ă dină anexaă nr.ă 4.2ă laă Instruc iuni,ă
"Situa iaăsintetic ăaărezultatelorăautoevalu rii",ăprev zuteăînăanexaănr. 4 la ordin.   
    Aceste informa iiă suntă transmiseă deă entit ileă publiceă directă subordonateă
ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit 
inclusivă pentruă entit ileă aflateă înă subordine)ă sau,ă dup ă caz,ă ter iariă deă credite,ă
precumă şiă deă entit ile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de 
credite.   
 

ANEXA Nr. 4    
 

INSTRUC IUNI 
privindăîntocmirea,ăaprobareaăşiăprezentareaăraportuluiăasupraăsistemuluiădeăcontrolă

intern managerial   
 
   1. Prevederi generale   
   1.1. În conformitateă cuă dispozi iileă art.ă 4ă alin. (3) dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă
119/1999ă privindă controlulă intern/managerială şiă controlulă financiară preventiv,ă
republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă conduc torulă fiec rei entit iă
publiceăelaboreaz ,ăanual,ăunăraportăasupraăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial,ă
denumităînăcontinuareăraport,ă întocmităpotrivită formatuluiăprev zutăînăanexaănr. 4.3, 
careăfaceăparteăintegrant ădinăprezenteleăinstruc iuni.   
   1.2. Raportulăconstituieăformaăoficial ădeăasumareăaăresponsabilit iiămanagerialeă
deă c treă conduc torulă entit iiă publiceă cuă privireă laă sistemulă deă controlă internă
managerialăşiăesteădocumentulăprinăcareăentit ileăpubliceăînăcareăseăexercit ăfunc iaă
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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
GeneralăalăGuvernuluiă informa iileănecesareăelabor riiă raportuluiăprev zutăde lege, 
careăseăprezint ăGuvernului.   
   1.3. Raportulă cuprindeă declara iiă aleă conduc toruluiă entit iiă publiceă cuă privireă laă
sistemulă deă controlă internă managerială ală entit ii,ă existentă laă dataă închideriiă
exerci iuluiăfinanciar.   
    Declara iileă formulateădeăconduc torulăentit iiăpubliceăseă întemeiaz ăpeădatele,ă
informa iileă şiă constat rileă rezultateă dină opera iuneaă deă autoevaluareă aă st riiă
sistemului de control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit 
intern,ăprecumăşiădinărecomand rileărezultateădinărapoarteleădeăaudităextern.   
   1.4. Înă vedereaă elabor riiă raportului,ă conduc torulă entit iiă publiceă dispuneă
programareaă şiă efectuareaă deă c treă conduc toriiă deă compartimenteă afla iă înă
subordineăaăopera iuniiădeăautoevaluareăaăsistemului de control intern managerial.   
    Pentruăpreg tireaăautoevalu rii,ă conduc torulă entit iiă publiceăseă recomand ăs ă
recurg ălaăcapacitateaădeăconsiliereăaăcompartimentuluiădeăaudităintern,ăînăcondi iileă
prevederiloră Hot râriiă Guvernuluiă nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor 
generaleăprivindăexercitareaăactivit iiădeăaudităpublică intern,ădarăşiăaăaltorăstructuriă
cuă rolă deă îndrumareă metodologic ă aă implement riiă sistemuluiă deă controlă internă
managerial.   
    Opera iuneaădeăautoevaluareăaăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăalăentit iiă
seărealizeaz ăprinăprogramareaăşiăefectuareaăurm toarelorăac iuni:   
   a) convocareaăuneiăreuniuniăaăstructuriiăcuăatribu iiădeămonitorizare,ăcoordonareăşiă
îndrumareă metodologic ă privindă sistemulă propriuă deă controlă internă managerial,ă
denumit ă înă continuareă Comisiaă deă monitorizare,ă constituit ă prină actă deă decizieă
intern ăaăconduc toruluiăentit iiăpublice,ă înăconformitateăcuăprevederileăart.ă3ăalin. 
(1) dină ordin,ă avândă caă obiectă stabilireaă m suriloră deă organizareă şiă realizareă aă
opera iuniiădeăautoevaluare;   
   b) completareaă deă c treă fiecareă compartimentă dină organigramaăentit iiă publice,ă
peă bazaă principiuluiă adev rului,ă aă "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de 
implementareăaă standardeloră deă controlă internămanagerial",ă prev zută înă anexaănr. 
4.1,ă careă faceă parteă integrant ă dină prezenteleă instruc iuni,ă şiă asumareaă deă c treă
conduc torulă deă compartimentă aă realit iiă datelor,ă informa iiloră şiă constat riloră
înscrise în acesta;   
   c) întocmireaădeăc treăComisaădeămonitorizareăaăSitua ieiăsinteticeăaărezultateloră
autoevalu rii,ăprev zut ăînăanexaănr. 4.2, careăfaceăparteăintegrant ădinăprezenteleă
instruc iuni,ă prină centralizareaă informa iiloră dină chestionareleă deă autoevaluare,ă
semnateăşiătransmiseădeăconduc toriiădeăcompartimente;   
   d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern 
managerială cuă standardeleă deă controlă internămanagerial,ă înă raportă cuă num rulă deă
standardeăimplementate,ăcareăseărealizeaz ăastfel:   
   - sistemulăesteăconformădac ăsuntăimplementateătoateăceleă16ăstandarde;   
   - sistemulăesteăpar ialăconformădac ăsuntăimplementateăîntreă9ăşiă15ăstandarde;   
   - sistemulăesteăneconformădac ăsuntăimplementateămaiăpu inădeă9ăstandarde.   
   1.5. Entitateaăpublic ăareăobliga iaăs ăelaborezeăşiăs ăp strezeăpeăoăperioad ădeă
celă pu ină 5ă aniă documenta iaă relevant ă cuă privireă laă organizareaă şiă func ionareaă
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sistemuluiădeăcontrolăinternămanagerialăpropriuăşiăpeăceaăreferitoareălaăopera iuneaă
de autoevaluare a acestuia.   
   2. Con inutulăraportului   
   2.1. Formatulădeăraportăcuprindeădeclara iileăminimalăobligatoriiăpeăcare trebuieăs ă
leăformulezeăconduc torulăentit iiăpublice.   
   2.2. Conduc torulă entit iiă publiceă poateă includeă înă raportă şiă alteă informa iiă
referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern managerial propriu, 
cum ar fi:   
   a) informa iiăşiăconstat riăcareăs ăpermit ăformulareaăunorăaprecieriăînăleg tur ăcuă
eficacitateaăsistemuluiăînăexerci iulăfinanciarăurm tor;   
   b) prezentareaăunorăelementeăconsiderateă relevanteădinăprogramulăşiăactivitateaă
compartimentului de audit intern;   
   c) stadiulă implement riiă m surilor/ac iunilor/etapeloră prev zuteă înă programulă deă
dezvoltare a sistemului de control intern managerial;   
   d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern 
managerial,ă prină men ionareaă uneiaă sauă maiă multoră sl biciuniă semnificativeă aleă
sistemului,ă existenteă laă dataă închideriiă exerci iuluiă financiar,ă cază înă careă esteă
obligatorieă prezentareaă m suriloră destinateă înl tur riiă acestora,ă precumă şiă
termenele de realizare aferente;   
   e) analiza raportului cost/beneficiuă laă stabilireaă şiă aplicareaăm suriloră deă controlă
intern managerial.   
   3. Aprobareaăşiăprezentareaăraportului   
   3.1. Raportulă asupraă sistemuluiă deă controlă internă managerială seă aprob ă prină
semnareaăacestuiaădeăc treă titularulădeădreptăalăcompeten eiăsauădeăc treă titularulă
uneiă competen eă delegateă înă condi iileă legii,ă înă conformitateă cuă principiulă
responsabilit iiămanageriale.   
   3.2. Raportulă seă transmiteă odat ă cuă situa iaă financiar ă anual ă şiă seă prezint ă
organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului 
prev zutădeălege.   
   3.3. Auăobliga iaădeăaăprezentaăSecretariatuluiăGeneralăalăGuvernuluiă- Direc iaădeă
controlă internă managerială şiă rela iiă interinstitu ionaleă rapoarteă anuale,ă întocmiteă
conform prezenteloră instruc iuni,ă numaiă conduc toriiă entit iloră publiceă înă careă seă
exercit ă func iaădeăordonatorăprincipalădeăcrediteăalăbugetuluiădeăstat,ăalăbugetuluiă
asigur 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   
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Criterii generaleădeăevaluareăaăstadiuluiăimplement riiăstandardului1) 

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 

 

Aăfostăcomunicatăpersonaluluiăunăcodădeăconduit ,ăcareăstabileşteăreguliă
deăcomportamentăeticăînărealizareaăatribu iilorădeăserviciu,ăaplicabilăatâtă
personaluluiădeăconducere,ăcâtăşiăceluiădeăexecu ieădinăcadrulă
compartimentului? 

   

 
Salaria iiăbeneficiaz ădeăconsiliereăetic ăşiăliăseăaplic ăunăsistemădeă
monitorizareăaărespect riiănormelorădeăconduit ? 

   

 

Înăcazulăsemnal riiăunorăneregularit i,ăconduc torulădeăcompartimentăaă
întreprinsăcercet rileăadecvateăînăscopulăelucid riiăacestoraăşiăaăaplicată
m surileăcareăseăimpun? 

   

 Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ăsarcini 

 

Personaluluiăîiăsuntăaduseălaăcunoştin ădocumenteleă
elaborate/actualizateăprivindămisiuneaăentit ii,ăregulamenteleăinterneăşiă
fişeleăposturilor? 

   

 
Auăfostăidentificateăşiăinventariateăfunc iileăconsiderateăcaăfiindăînămodă
specialăexpuseălaăcorup ie? 

   

 
Auăfostăluateăm suriădeăcontrolăadecvateăşiăsuficienteăpentruă
administrareaăşiăgestionareaăfunc iilorăsensibile? 

   

 Standardul 3 - Competen a,ăperforman a 

 
Auăfostăanalizateăşi stabiliteăcunoştin eleăşiăaptitudinileănecesareăînă
vedereaăîndepliniriiăsarcinilor/atribu iilorăasociateăfiec ruiăpost? 

   

 
Suntăidentificateănevoileădeăperfec ionareăaăpreg tiriiăprofesionaleăaă
personalului? 

   

 
Suntăelaborateăşiărealizateăprogrameădeăpreg tireăprofesional ăaă
personalului,ăconformănevoilorădeăperfec ionareăidentificateăanterior? 

   

 Standardul 4 - Structuraăorganizatoric  

 

Suntăefectuateăanalize,ălaănivelulăprincipalelorăactivit i,ăînăscopulă
identific riiăeventualelorădisfunc ionalit iăînăfixareaăsarcinilorădeălucruă
individualeăprinăfişeleăposturilorăşiăînăstabilireaăatribu iiloră
compartimentului? 

   

 
Structuraăorganizatoric ăasigur ăfunc ionareaăcircuitelorăşiăfluxuriloră
informa ionaleănecesareăsupravegheriiăşiărealiz riiăactivit ilor proprii? 

   

 
Acteleădeădelegareăsuntăconformeăcuăprevederileălegaleăşiăcerin eleă
procedurale aprobate? 

   

 II. PERFORMAN EăŞIăMANAGEMENTULăRISCULUI 

 Standardul 5 - Obiective 

 Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului?    

 

Obiectiveleăsuntăastfelăstabiliteăîncâtăs ăr spund ăpachetuluiădeăcerin eă
SMART? Unde: S - precise; M - m surabileăşiăverificabile;ăAă- necesare; 
R - realiste; T - cu termen de realizare. 
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Suntăreevaluateăobiectiveleăspecificeăatunciăcândăseăconstat ămodific riă
aleăipotezelor/premiselorăcareăauăstatălaăbazaăfix riiăacestora? 

   

 Standardul 6 - Planificarea 

 
Resurseleăalocateăsuntăastfelărepartizateăîncâtăs ăasigureăactivit ileă
necesareărealiz riiăobiectivelorăspecificeăcompartimentului? 

   

 
În cazul modific riiăobiectivelorăspecifice,ăsuntăstabiliteăm surileănecesareă
pentru încadrarea în resursele repartizate? 

   

 

Suntăadoptateăm suriădeăcoordonareăaădeciziilorăsiăactivit iloră
compartimentuluiăcuăceleăaleăaltorăcompartimente,ăînăscopulăasigur riiă
convergen eiăşiăcoeren eiăacestora? 

   

 Standardul 7 - Monitorizareaăperforman elor 

 
Esteăinstituităunăsistemădeămonitorizareăşiăraportareăaăperforman elor,ăpeă
bazaăindicatorilorăasocia iăobiectivelorăspecifice? 

   

 

Indicatoriiăcantitativiăşiăcalitativi,ăasocia iăobiectivelorăspecifice,ăsuntă
m surabili,ăspecifici,ăaccesibili,ărelevan iăşiăstabili iăpentruăoăanumit ă
durat ăînătimp? 

   

 

Atunciăcândănecesit ileăoăimpun,ăseăefectueaz ăoăreevaluareăaărelevan eiă
indicatorilorăasocia iăobiectivelorăspecifice,ăînăscopulăoper riiăcorec iiloră
cuvenite? 

   

 Standardul 8 - Managementul riscului 

 
Suntăidentificateăşiăevaluate/reevaluateăprincipaleleăriscuri,ăpropriiă
obiectivelorăcompartimentuluiăşiăactivit ilorăderulateăînăcadrulăacestuia? 

   

 
Suntăstabiliteăm suriădeăgestionareăaăriscurilorăidentificateăşiăevaluateălaă
nivelulăactivit ilorădinăcadrulăcompartimentului? 

   

 Esteăasigurat ăcompletarea/actualizareaăregistruluiăriscurilor?    

 III. ACTIVIT IăDEăCONTROL 

 Standardul 9 - Proceduri 

 
Pentruăactivit ileăpropriiăauăfostăelaborateăşiăactualizateăproceduriă
formalizate? 

   

 
Func iileădeăini iere,ăverificareăşiăaprobareăaăopera iunilorăsuntăfunc iiă
separateăşiăexercitateădeăpersoaneădiferite? 

   

 

Înăsitua iaăînăcare,ădinăcauzaăunorăcircumstan eădeosebite,ăapar abateri 
fa ădeăprocedurileăstabilite,ăseăîntocmescădocumenteăadecvate,ăaprobateă
laănivelăcorespunz tor,ăînainteădeăefectuareaăopera iunilor? 

   

 Standardul 10 - Supravegherea 

 
Manageriiăsupravegheaz ăşiăsupervizeaz ăactivit ileăcareăintr ăînă
responsabilitateaălorădirect ? 

   

 
Supraveghereaăşiăsupervizareaăactivit ilorăesteădocumentat ăînămodă
adecvat? 

   

 
Suntăinstituiteăcontroaleăsuficienteăşiăadecvateădeăsupraveghereăpentruă
activit ileăcareăimplic ăunăgradăridicatădeăexpunereălaărisc? 

   

 Standardul 11 - Continuitateaăactivit ii 

 
Suntăinventariateăsitua iileăgeneratoareădeăîntreruperiăînăderulareaă
activit ilor? 
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Suntăstabiliteăşiăaplicateăm suriăpentruăasigurareaăcontinuit iiăactivit ii,ăînă
cazulăapari ieiăunorăsitua iiăgeneratoareăde întreruperi? 

   

 
M surileăcuprinseăînăplanulădeăcontinuitateăaăactivit iiăsuntăsupuseă
periodic revizuirii? 

   

 IV. INFORMAREAăŞIăCOMUNICAREA 

 Standardul 12 - Informareaăşiăcomunicarea 

 

Auăfostăstabiliteătipurileădeăinforma ii,ăcon inutul,ăcalitatea,ăfrecven a,ă
surseleăşiădestinatariiăacestora,ăastfelăîncâtăpersonalulădeăconducereăşiăcelă
deăexecu ie,ăprinăprimireaăşiătransmitereaăinforma iilor,ăs ăîşiăpoat ă
îndeplini sarcinile de serviciu? 

   

 

Circuiteleăinforma ionaleă(traseeleăpeăcareăcircul ăinforma iile)ăasigur ăoă
difuzareărapid ,ăfluent ăşiăprecis ăaăinforma iilor,ăastfelăîncâtăacesteaăs ă
ajung ălaătimpălaăutilizatori? 

   

 

Suntăstabiliteăcanaleăadecvateădeăcomunicareăprinăcareămanageriiăşiă
personalulădeăexecu ieădinăcadrulăunuiăcompartimentăs ăfieăinforma iăcuă
privireălaăproiecteleădeădeciziiăsauăini iative,ăadoptateălaănivelulăaltoră
compartimente, care le-arăputeaăafectaăsarcinileăşiăresponsabilit ile? 

   

 Standardul 13 - Gestionarea documentelor 

 

Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, 
clasificarea,ăîndosarierea,ăprotejareaăşiăarhivareaădocumentelorăinterneăşiă
externe? 

   

 
Suntăimplementateăm suriădeăsecuritateăpentruăprotejareaădocumenteloră
împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.? 

   

 

Reglement rileălegaleăînăvigoareăcuăprivireălaămanipulareaăşiădepozitareaă
informa iilorăclasificateăsuntăcunoscuteăşiăaplicateăînăpractic ? 

   

 Standardul 14 - Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar  

 
Procedurileăcontabileăsuntăelaborate/actualizateăînăconcordan  cu 
prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil? 

   

 Procedurileăcontabileăsuntăaplicateăînămodăcorespunz tor?    

 

Sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a 
politicilor,ănormelorăşiăprocedurilorăcontabile,ăprecumăşiăaăprevederiloră
normative aplicabile domeniului financiar-contabil? 

   

 V. EVALUAREăŞIăAUDIT 

 Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial 

 
Conduc torulăcompartimentuluiărealizeaz ,ăanual,ăopera iuneaădeă
autoevaluare a subsistemului de control intern managerial? 

   

 

Opera iuneaădeăautoevaluareăaăsubsistemuluiădeăcontrolăinternă
managerialăareădreptărezultatădate,ăinforma iiăşiăconstat riăpertinenteă
necesareălu riiădeădeciziiăopera ionale,ăprecumăşiăraport rii? 

   

 

Opera iunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial 
esteăfinalizat ăprinăîntocmireaădeăc treăconduc torulăentit iiăaăraportuluiă
anual asupra sistemului de control intern managerial? 

   

 Standardul 16 - Auditul intern 

 

Compartimentul de audit internăexecut ,ăînăafaraămisiunilorădeăasigurare,ă
planificateăşiăaprobateădeămanager,ăşiămisiuniădeăconsiliereăprivindă
preg tireaăprocesuluiădeăautoevaluareăaăsistemuluiădeăcontrolăinternă
managerial al compartimentului? 
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Compartimentul de audit intern dispune de suficient personal pentru a 
realiza integral programul anual de audit? 

   

 
Compartimentulădeăaudităinternăîntocmeşteărapoarteăperiodiceăcuăprivireălaă
ac iunile/activit ileădesf şurate? 

   

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

 
   1) Peălâng ăcriteriileăgeneraleădeăevaluareăaăstadiuluiă implement riiăstandardului,ă
Comisiaădeămonitorizareăpoateădefiniăşiă includeăînăChestionarulădeăautoevaluareăşiă
criterii specifice proprii.   
   2) Fiecareă r spunsă dină coloanaă 1ă laă "Criteriileă generaleă deă evaluareă aă stadiuluiă
implement riiă standardului"ă seă motiveaz ă înă coloanaă 3ă "Explica ieă asociat ă
r spunsului"ăşiăseăprobeaz ăcuădocumenteăjustificativeăcorespunz toare.   
   3) Unăstandardăaplicabilălaănivelulăcompartimentuluiăseăconsider ăaăfi:   
   - implementat (I), atunci când, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare 
aferente standardului s-aăr spunsăcuă"DA";   
   - par ialăimplementată(PI),ăatunciăcândălaăcelăpu inăunulădintreăcriteriileăgeneraleădeă
evaluare aferente standardului s-aăr spunsăcuă"NU";   
   - neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare 
aferente standardului s-aăr spunsăcuă"NU".   
   4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui 
anumită compartiment,ă înă coloanaă 2ă seă precizeaz ă "neaplicabil"ă înă dreptulă fiec ruiă
criteriuăgeneralădeăevaluareăalăaceluiăstandard,ăprinăacronimulă"NA",ăşiăseămotiveaz ă
în coloanaă3ă"Explica ieăasociat ă r spunsului".ăLaănivelulăunuiăcompartimentăpotă fiă
considerateăneaplicabileănumaiăstandardele:ă14ă"Raportareaăcontabil ăşiăfinanciar "ă
şiă16ă"Auditulăintern",ăcuărespectareaăcondi ieiăcaălaănivelulăentit iiătoateăstandardeleă
s ăfie aplicabile.   
 

ANEXA Nr. 4.2  
laăinstruc iuni   

 
   

 

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

Preşedinteleăstructurii, 
. . . . . . . . . . 

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

 
SITUA IAăSINTETIC ă 

aărezultatelorăautoevalu rii   
 

       

 
Denumirea standardului 

Num rulăcompartimentelorăînă
care standardul este aplicabil 

din care, compartimente în 
care standardul este: 

Laănivelulăentit iiă
publice standardul 

este: 

 I*) PI NI I/PI/NI 

 1 2 3 4 5 6 

 Totalănum răcompartimenteăţ      
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 I. Mediul de control      

 
Standardul 1 - Eticaăşiă
integritatea 

     

 
Standardul 2 - Atribu ii,ăfunc ii,ă
sarcini 

     

 
Standardul 3 - Competen a,ă
performan a 

     

 
Standardul 4 - Structura 
organizatoric  

     

 
II. Performan eăşiă
managementul riscului 

     

 Standardul 5 - Obiective      

 Standardul 6 - Planificarea      

 
Standardul 7 - Monitorizarea 
performan elor 

     

 
Standardul 8 - Managementul 
riscului 

     

 III. Activit iădeăcontrol      

 Standardul 9 - Proceduri      

 Standardul 10 - Supravegherea      

 
Standardul 11 - Continuitatea 
activit ii 

     

 IV. Informareaăşiăcomunicarea      

 
Standardul 12 - Informareaăşiă
comunicarea 

     

 
Standardul 13 - Gestionarea 
documentelor 

     

 
Standardul 14 - Raportarea 
contabil ăşiăfinanciar  

     

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

 
   *) Laă nivelulă entit iiă publice,ă ună standardă deă controlă internă managerială seă
consider ăc ăeste:   
   - implementată (I),ă dac ă num rulă compartimenteloră specificată înă coloanaă 3,ă peă
rândulă corespunz toră aceluiă standard,ă reprezint ă celă pu ină 90%ă dină num rulă
compartimentelorăprecizateăînăcoloanaă2,ăpeăacelaşiărând;   
   - par ialăimplementată(PI),ădac ănum rulăcompartimentelorăspecificatăînăcoloanaă3,ă
peărândulăcorespunz torăaceluiăstandard,ăreprezint ăîntreă41%ăşiă89%ădinănum rulă
compartimentelorăprecizateăînăcoloanaă2,ăpeăacelaşiărând;   
   - neimplementată(NI),ădac ănum rulăcompartimentelorăspecificatăînăcoloanaă3,ăpeă
rândulă corespunz toră aceluiă standard,ă nuă dep şeşteă 40%ă dină num rulă
compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşiărând.   
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Elaborat: 
. . . . . . . . . . 
Secretarul Comisiei de monitorizare 

 
ANEXA Nr. 4.3  
laăinstruc iuni   

 
    Denumireaăentit iiăpubliceă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.   
    Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .   
 

RAPORT  
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20. . .   

 
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 119/1999ă
privindă controlulă internă managerială şiă controlă financiară preventiv,ă republicat ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă subsemnatulă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă (numeleă şiă
prenumele),ăînăcalitateădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(denumireaăfunc ieiădeăconduc torăalăentit iiă
publice),ădeclarăc ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(denumireaăentit iiăpublice) dispune de un sistem 
deă controlă internă managerială aleă c ruiă concepereă şiă aplicareă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă
(permit/permităpar ial/nuăpermit)ăconduceriiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(şi,ădup ăcaz,ăconsiliuluiădeă
administra ie)ăs ăfurnizezeăoăasigurareărezonabil ăc ăfondurile publice gestionate în 
scopulă îndepliniriiă obiectiveloră generaleă şiă specificeă auă fostă utilizateă înă condi iiă deă
legalitate,ăregularitate,ăeficacitate,ăeficien ăşiăeconomicitate.   
    Aceast ă declara ieă seă întemeiaz ă peă oă apreciereă realist ,ă corect ,ă complet ă şiă
demn ă deă încredereă asupraă sistemuluiă deă controlă internă managerială ală entit ii,ă
formulat ăînăbazaăautoevalu riiăacestuia.   
    Sistemulădeăcontrolăinternămanagerială.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(cuprinde/cuprindeăpar ial/nuă
cuprinde) mecanisme de autocontrol,ă iară aplicareaă m suriloră privindă creştereaă
eficacit iiăacestuiaă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(are/nuăare)ălaăbaz ăevaluareaăriscurilor.   
    Înăacestăcaz,ămen ionezăurm toarele:   
   - Comisia de monitorizare . . . . . . . . . . (este/nu este) actualizat ;   
   - Echipaădeăgestionareăaăriscuriloră.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(este/nuăeste)ăactualizat ;   
   - Registrulăriscurilorălaănivelulăentit ii,ăcondusădeăsecretarulăEchipeiădeăgestionareă
a riscurilor . . . . . . . . . . (este/nu este) actualizat;   
   - procedurileăformalizate,ăelaborateăşiăactualizate,ăsuntăînăpropor ieădeă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă
.ă%ădinătotalulăactivit ilorăprocedurabileăinventariateă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(num r),ăprecizateă
în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;   
   - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, . . 
.ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă (cuprinde/nuă cuprinde),ă înă modă distinctă ac iuniă deă perfec ionareă
profesional ă aă personaluluiă deă conducere,ă execu ieă şiă aă auditoriloră interniă înă
activit ileărealizateădeăComisiaădeămonitorizare;   
   - înăcadrulăentit iiăpubliceă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(exist /nuăexist )ăcompartimentădeăaudită
internă şiă acestaă esteă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă (func ional/nefunc ional),ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă
(fiind/nefiind) compusădinăminimădou ăpersoane.   
    Precizeză c ă declara iileă cuprinseă înă prezentulă raportă suntă formulateă prină
asumareaă responsabilit iiă managerialeă şiă auă dreptă temeiă datele,ă informa iileă şiă
constat rileă consemnateă înă documenta iaă aferent ă autoevalu riiă sistemului de 
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controlă internă managerial,ă de inut ă înă cadrulă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă .ă (denumireaă entit iiă
publice),ăprecumăşiăînărapoarteleădeăaudităinternăşiăextern.   
    Prezentul raport s-aăelaboratăînăconformitateăcuăInstruc iunileăprivindăîntocmirea,ă
aprobarea şiăprezentareaăraportuluiăasupraăsistemuluiădeăcontrolăinternămanagerial,ă
prev zuteăînăanexaănr.ă4ălaăOrdinulăsecretaruluiăgeneralăalăGuvernuluiănr. 400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entit iloră publice,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuprinzândă standardeleă deă controlă internă
managerialălaăentit ileăpublice.   
    Peăbazaă rezultatelorăautoevalu rii,ăapreciezăc ă laădataădeă31ădecembrieă20.ă .ă ,ă
sistemul de control intern managerialăală.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(denumireaăentit iiăpublice)ă
esteă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(conform/par ialăconform/neconform)ăcuăstandardeleăcuprinseăînă
Codul controlului intern managerial.   
    Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise 
ordonatoruluiă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă.ă(principal/secundar)ădeăcrediteădeăc treăordonatoriiă.ă.ă.ă.ă.ă
.ă.ă.ă.ă.ă(secundariăşi/sauăter iari)ădeăcredite,ădirectăsubordona i,ărezult ăc :   
   - (nr.)ăentit iăauăsistemulăconform;   
   - (nr.)ăentit iăauăsistemulăpar ialăconform;   
   - (nr.)ăentit iăauăsistemulăneconform.   
 

  

 

. . . . . . . . . . 
(func ia) 

(numeleăşiăprenumele) 
(semn turaăşiăştampila) 

 
   NOT :ă 
   
    Declara iileă conduc toruluiăentit iiă publiceă trebuieăs ă fieă corelateăatâtă între ele, 
câtăşiăcuăcon inutulăanexeiănr.ă3ălaăordinăşiăanexelorănr.ă4.1ăşiă4.2ălaăinstruc iuni.   


