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CAPITOL I. OBIECTIVE SI PRINCIPII 
(1) Sistemul de control intern/managerial la nivelul instituției se organizează astfel încât să  
asigure realizarea următoarelor trei categorii de obiective permanente: 
a) eficacitatea şi eficienţa funcţionării; 
b) fiabilitatea informaţiilor interne şi externe; 
c) conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne. 
(2) Controlul intern/managerial se organizează pe baza următoarelor principii: 
a) principiul legalităţii — respectarea prevederilor Constituţiei şi actelor normative în vigoare; 
b) principiul adaptabilităţii — adaptarea la dimensiunea, complexitatea, mediul specific sistemu- 
      lui asigurarilor sociale de sănătate; 
c) principiul integralităţii — aplicarea la toate nivelurile de conducere şi cuprinderea tuturor  
     activităţilor/acţiunilor acestora; 
d) principiul uniformităţii — utilizarea aceloraşi instrumente de control intern /managerial în  
     toate structurile institutiei; 
e) principiul finalităţii — asigurarea îndeplinirii obiectivelor stabilite; 
f)  principiul eficienţei — obţinerea celor mai bune rezultate cu resursele avute la dispoziţie; 
g) principiul eficacităţii —îndeplinirea obiectivelor planificate pentru fiecare dintre activităţi şi  
     raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; 
h) principiul economicităţii — minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea  
     rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a rezultatelor. 
 
CAPITOL  II. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL 
 Sistemul de control intern managerial (SCIM) funcţionează prin participarea tuturor salariaților     
este în responsabilitatea directă a conducătorului instituției, fiind realizat prin: 

- comisia de monitorizare constituită din salariații aflati în conducerea de primul nivel (cu 
subordonare directă directorului general) care are atribuţii de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/ managerial; 

- președinte comisie care are si calitatea de ordonator de credite/director general; 
- responsabilii cu riscurile desemnați de la nivelul fiecărui compartiment; 
- secretariat tehnic al comisiei de monitorizare, desemnat de ordonatorul de credite. 

(1) Comisia de monitorizare control intern managerial CIM : 
 Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe obiective, acţiuni,  

   responsabilităţi, termene şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia;  
 Monitorizează şi evaluează periodic realizarea obiectivelor stabilite; 
 Stabilește activitățile cu procedură de sistem de la nivelul untității publice;  
 Analizează Procedurile operaționale de lucru și de sistem, după caz;  
 Avizează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul untității.  
 Avizează actualizarea obiectivelor, procedurilor de lucru;  
 Analizează Registrul de riscuri și desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor untității;  
 Analizează Profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivelul entității;  
  În calitate de conducător/coordonator al unei structuri funcționale și membru comisie : 
 Stabilește obiectivele specifice derivate din obiectivele generale şi indicatorii de performanţă 
asociați îndeplinirii lor, potrivit responsabilităţilor ce revin salariatilor compartimentului;  
 Pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a sistemului 
de control intern/managerial; 
 Identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor 
specifice ale structurii şi formulează propuneri privind măsurile de management al riscurilor; 
 Verifică necesitatea şi dispune măsurile pentru revizia procedurilor de sistem/operaţionale. 
 Monitorizează realizarea obiectivelor specifice și evaluează realizarea obiectivelor specifice;  
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 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea SCIM; 
 Desemnează la nivelul fiecarui compartiment un responsabil cu riscurile;  
 Avizează Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM;  
 Elaborează raportarea semestrială privind monitorizarea performanțelor la nivelul  
   compartimentului (numai conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere);  
 Aprobă Registrul riscurilor întocmit la nivelul fiecărui compartiment;  
 Stabilește și urmărește măsurile de control privind gestionarea riscurilor și le transmite  
  secretariatului tehnic al comisiei;  
 Monitorizează desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor Analizează și aprobă Raportarea 
privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment;  
  Elaborează Lista de activități procedurabile la nivelul compartimentului, stabilește persoanele  
   responsabile cu elaborarea procedurilor si a persoanelor responsabile cu verificarea lor;  
 Verifică Diagrama de proces a procedurilor de sistem și operaționale;  
 Verifică și semnează Procedurile de sistem și operaționale;  
 Inițiază măsuri pentru actualizarea Procedurilor de sistem și operaționale; 
 Verifică existența si îndosarirea originalului procedurilor de sistem și a copiilor retrase;  
 Verifică arhivarea originalului procedurilor de lucru la nivelul compartimentului initiator.  

 (2) Președintele comisiei, conducătorul institutiei, pe linie administrativă : 
 Dispune emiterea Deciziei de constituire/actualizare a Comisiei de Monitorizare;  
 Stabilește obiectivele generale ale untității publice și le distribuie structurilor responsabile;  
 Aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității;  
 Aprobă Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie;  
 Analizează minutele/informările privind desfăşurarea procesului de implementare a  
   standardelor de management și de monitorizare a gestionării riscurilor la nivelul untității;  
 Decide măsurile adecvate de management al riscurilor. 
  În calitate de Preşedinte al Comisiei de Monitorizare și de director general: 
 Aprobă ROF-ul Comisiei de Monitorizare;  
 Dispune măsurile necesare pentru convocarea comisiei în vederea realizării activităţii de  
   autoevaluare a sistemului propriu de control intern/managerial; 
 Conduce ședințele comisiei, aprobă Minutele ședințelor și hotărârile luate;  
 Avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;  
 Aprobă Situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării SCIM ;  
 Aprobă Registrul de riscuri pe entitate;  
 Avizează Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;  
 Avizează Planul de implementare a măsurilor de control pentru limitarea riscurilor ;  
 Aprobă Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor; 
 Aprobă Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;  
 Aprobă Procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale. 

 (3) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor institutiei: 
 Identifică riscurile asociate activităţilor din cadrul compartimentului în care își desfășoară activitatea,  

  determină impactul, probabilitatea si clasa de risc conform Metodolgiei adoptate la nivelul unitatii 

  identifică strategia de risc (mic, mediu, mare); 
 Propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;  

 Elaborează Registrul riscurilor anual; reevaluează riscurile sau ori de câte ori situaţia o impune, 
semnalează apariţia unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora sau a 
exploatării oportunităţilor. transmite secretariatului ethnic Registrul de riscuri;  
 Elaborează Planul măsurilor de control pentru riscurile majore, urmărește implementarea lor; 
 Elaborează Raportarea anuală privind procesul de gestionare al riscurilor pe compartiment;  
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Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile majore care 
depăsec limita de toleranta la risc admisibilă către secretariatului comisiei de monitorizare, prin 
întocmirea unui plan de măsuri.  
Modul de desfăşurare a procesului de gestionare a riscurilor şi de monitorizarea performanţelor 
fac obiectul unei informări anuale realizată de către responsabilii cu riscurile, analizată si avizată 
de Comisia de monitorizare, aprobată de preşedinte.Informarea cuprinde o analiză a riscurilor 
identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv influența lor asa cum rezultă din 
monitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin intermediul indicatorilor de performanţă. Modelul 
cadru de elaborare a registrului riscurilor are la baza cerințelor procedurii de sistem PS 2 SCIM 
Modelul cadru al procedurilor emise la nivelul unitatii este aprobat în format standard, conținand 
13 capitole, conform structurii si cerinetelor aprobate prin Procedura PS 1 SCIM 

Persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem și operaționale, elaborează 
Diagrama de proces a procedurii; Actualizează periodic procedurile, distribuie copii sau fișiere în 
format electronic ale acestora, răspund de păstrarea si arhivarea originalului procedurilor și 
copiilor retrase.Termenul de pastrare al procedurilor este permanent, conform Nomenclatorului 
Arhivistic cadru la nivel de sistem. 

(4) Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare 

 Primește Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial de la Comisia de 

Monitorizare îl supune aprobării, prin emiterea unui act administrativ distinct, asigura distribuirea lui 

catre persoanele /structurile responsabile în realizarea lui; 

 Primește Registrele de riscuri de la compartimente elaborează Registrul de riscuri pe untitate;  

 Pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei. 

 Centralizează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de  

   la compartimente) și îl transmite la compartimente (aprobat) în vederea aplicării acestuia; 

 Ține evidența și înregistrează procedurile de sistem și operaționale de la nivelul compartimentelor;  

 Elaborează Situația activităților procedurabile de sistem la nivelul entității publice;  

 Alocă codul procedurilor de sistem emise de comisia CIM;  

 Verifică dacă procedurile elaborate respectă structura minimală aprobată;  

 Transmite spre analiză procedurile de sistem membrilor Comisiei de Monitorizare; 

 Centralizează si ţine evidenţa procedurilor de sistem în format electronic, le pune la dispoziţia  

   personalului în reţelele informatice locale existente; 

  Monitorizează pregătire profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial. 

Gestionează si arhivează documente cu caracter organizatoric și administrativ. 
1) Decizie de constituire a Comisiei de Monitorizare  
2) Minute ale ședințelor Comisiei de Monitorizare, decizii luate în cadrul ședințelor; 
3) Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;  
4) Program de pregătire profesională a personalului în domeniul SCIM. 

       6)  Organigrama entităţii publice;  
       7)  Regulament de Organizare și Funcționare al entității publice;  
       8)  Regulament de Organizare și Funcționarea al Comisiei de Monitorizare; 
       9)  Fişe de post; 10) Documente specifice managementului riscului 
      11) Registru de riscuri la nivelul compartimentului; Registru de riscuri la nivelul entității;  
     12) Metodologii de lucru și proceduri pentru implementarea sistemului CIM 

      13)Profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivelul entității;  
      14) Plan de implementare a măsurilor de control la nivelul entității publice;  
      15) Raportare privind implementarea standardelor de control si de informare a procesului de  
      Intrucat mecanismul de implementare a sistemului de control intern managerial cuprinde o serie de 

structuri, documente cu caracter organizatoric și instrumente utilizate 
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Comunicarea documentelor suport, de informare sau consultare se realizează în format 
electronic, membrii Comisiei de Monitorizare având obligația consultării adreselor electronice 
indicate ca adrese de corepondență, orice modificare a acestora fiind obligatoriu de sesizat în 
scris Secretariatului tehnic. 

Abordarea integrată a acestor componente conduc la derularea activităților entității într-un mod 
eficient, economic și eficace – conform ”Regulii celor 3 E” care guvernează în esență sistemul de 
control intern managerial. 
 
Controlul intern managerial prin obiectivele și procedurile sale urmărește: asigurarea unei bune folosiri 
a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele generale si specifice; îmbunătățirea 
fluxului informațional; creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor 
și calitatea documentelor.  
Probabilitatea de realizare a obiectivelor este prejudiciată de limitele controlului intern, cum ar fi:  
  schimbările curente intervenite în mediul intern și extern al entității publice;  

 erorile umane: interpretări inexacte, greșeli de raționament, neglijență, inadvertență etc;  

 abuzuri de autoritate ale persoanelor cu rol de conducere, coordonare sau supervizare;  

 limitare a independenței personalului, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ;  

 proceduri de control neadaptate sau adaptate și neaplicate;  

 costurile controlului intern managerial.  
 
Scopul sistemului de control intern managerial este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura 
cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate. El oferă o asigurare rezonabilă, dar  
nu absolută că untitatea își îndeplinește obiectivele propuse. Asigurarea rezonabilă presupune atingerea 
unui nivel de încredere satisfăcător din punct de vedere al costurilor, beneficiilor și rezultatelor, nivel care 
se stabilește prin autoevaluare și evaluare externă.  
Proiectarea sistemului de control intern managerial la nivelul institutiei urmarește reducerea riscurilor la un 

nivel acceptabil, în condiții de eficiență. 
Controlul intern managerial poate oferi managementului date privind progresul sau regresul acestuia în 
atingerea obiectivelor propuse.  

Activităţile specifice SCIM includ operatiuni de: autorizare şi aprobare, separarea atribuţiilor, 
accesul la resurse şi documente, verificare, analiza performanţei, revizuire a proceselor şi 
activităţilor, supraveghere. 
Monitorizarea este un proces continuu, de colectare a datelor și informaţiilor despre modul de realizare 

a unui obiectiv specific, activitate sau acțiune, prin care se observă și înregistrează, într-un mod 

sistematic, evoluția unui proces sau a unei activități 
Supervizarea este activitatea prin care se transferă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de la o persoană cu 

mai multă experienţă într-o anumită profesie către una cu mai puţină experienţă în profesia respectivă; 

această relaţie este evaluativă, se întinde în timp şi are, în principal, scopul de a îmbunătăţi funcţia 

profesională a persoanei supervizate. 

Coordonare - armonizarea deciziilor şi acţiunilor componentelor structurale ale entității publice 
pentru a asigura realizarea obiectivelor acesteia. 
Delegare - procesul de atribuire de către conducător a unora dintre sarcinile sale unui 
subordonat, pe o perioadă limitată, împreună cu competenţele şi responsabilităţile aferente. 
Flux informațional - totalitatea informaţiilor care circulă între o anumită sursă și destinatar pe 
un anumit tip de canal sau cale de comunicare. 
Gestionarea riscurilor - măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilităţii (posibilităţii) de apariţie a 

riscului şi de diminuare a consecinţelor (impactului) asupra rezultatelor obiectivelor, dacă riscul s-ar 

materializa; gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o ameninţare. 
Primul nivel de conducere - conducătorii compartimentelor din cadrul unei untității publice aflați sub 
directa coordonare a conducătorului untității. 
 



5 
 

 
CAPITOL III.Reguli privind implementarea standardelor de control intern/managerial 
Sistemul de control intern managerial este un proces desfăşurat de toţi angajaţii untității, este 
coordonat de conducătorii compartimentelor şi se află în responsabilitatea conducătorului untității 
El este adaptat la specificul și dimensiunea instituției, ține cont de particularităţile cadrului legal 
de organizare şi de funcţionare ale CAS Olt, precum şi de standardele de control intern 
managerial. 
 
Standardul 1 — Etica şi integritatea 
Descrierea standardului 
Conducerea şi salariaţii instituției cunosc şi susţin valorile etice şi valorile entităţii, respectă şi 
aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea 
şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 
Valori etice constituie şi un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele, dar 
separat de acesta, untitatea are și un cod de conduită oficial, scris, de comunicare uniformă a 
valorilor etice tuturor salariaţilor; codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege 
pentru toti salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: de depunere 
a declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese, etc 
Cerinţe generale 
1.2.1. Conducerea prin deciziile sale şi prin puterea exemplului personal, promovează valorile 
etice, integritatea personală şi profesională a salariaţilor. 
In acest sens adoptă un cod de conduită, dezvoltă şi implementează politici şi proceduri privind 
integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, 
actelor de corupţie şi semnalarea neregulilor. 
1.2.2. Conducerea înlesneşte comunicarea deschisă de către salariaţi a preocupărilor acestora 
în materie de etică şi integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze 
respectarea normelor de conduită la nivelul entităţii. 
Acţiunea de semnalare de către salariaţi a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent 
pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri 
profesionale. Salariaţii care semnalează nereguli sunt protejaţi împotriva oricăror discriminări, 
iar conducătorii au obligaţia de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor 
semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun. 
1.2.3. Conducerea şi salariaţii au o abordare constructivă faţă de controlul intern managerial, a 
cărui funcţionare o sprijină în mod permanent; declararea averilor, intereselor şi bunurilor 
primite cu titlu gratuit se realizează de către toţi factorii vizaţi, conform cu prevederile legale. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Desemnarea persoanei responsabile cu consilierea etică pentru functionarii publici şi 
personalul contractual, de către președintele comisiei, în vederea promovării valorilor etice, 
precum şi a valorilor specifice sistemului de asigurări de sănătate.  

 Rapoartarea trimestrială a modului de respectare a normelor de conduită de către funcţionarii 
publici din cadrul untității și transmiterea acestora la ANAF, conform legii. 

 Completarea chestionare in vederea evaluarii cunoașterii şi susţinerii valorilor etice şi 
valorilor untității, daca se respectă şi aplică reglementările cu privire la etică, integritate, 
evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi 
semnalarea neregulilor. 

 Popularizarea Codului de conduită și pe pagina de intranet a instituției. 
 Asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea corupţiei, conform legii nr. 161/2003 și aducerea la cunoștință prin mijloace 

electronice sau scrise a legislației privind conflictul de interese şi a regimului incompatibilităţilor. 
 Constituirea comisiei de disciplină prin act administrativ al conducătorului entității, conform 
legislatiei privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 
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 Adoptarea unui plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 
2021-2025, popularizarea lui pe pagina de intranet a instituției. 

 Aplicarea de măsuri pentru elucidarea neregulilor de către conducătorul de compartiment 
conform legii privind protecția personalului din autoritățile și instituțiile publice şi din alte 
unități care semnalează încălcări ale legii și întocmirea de proces verbal în acest sens. 

 Dispunerea de măsuri de protecţie a identităţii persoanelor care au sesizat nereguli, fraude 
sau fapte de corupţie, elaborarea unei proceduri de sistem privind avertizorul de integritate.  
 

2. Standardul 2 —Atribuţii, funcţii, sarcini 
Descrierea standardului 
Conducerea untităţii asigură întocmirea şi actualizarea documentului privind misiunea entităţii publice, a 
regulamentelor interne şi a fişelor posturilor, pe care le comunică salariaţilor. 

Cerinţe generale 
2.2.1. Regulamentul de organizare funcționare (ROF) cuprinde reglementările generale, rolul şi 
funcţiile untităţii, atribuţiile principale, structura organizatorică, relaţiile funcţionale, competenţe 
şi atribuţii ale compartimentelor; regulamentul se publică pe pagina de internet a untităţii . 
2.2.2.Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea şi viziunea untităţii, obiectivele generale şi 
specifice ale entităţii publice şi ale compartimentului din care face parte, rolul său în cadrul 
compartimentului, stabilit prin fişa postului, precum şi atribuţiile postului pe care îl ocupă. 
2.2.3.Conducătorii compartimentelor au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, ori de câte ori 
este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine. 
2.2.4.Sarcinile/Atribuţiile postului trebuie să fie clar formulate şi strâns relaţionate cu 
obiectivele specifice şi atribuţiile compartimentului. 
2.2.5.Conducătorii compartimentelor trebuie să identifice sarcinile noi şi/sau cu un grad de 
complexitate ridicat ce revin salariaţilor şi să le acorde sprijin în realizarea acestora, oferindu-le 
o viziune concretă de lucru. 
2.2.6.Conducătorul unității dispune identificarea funcţiilor sensibile pe baza unor factori de risc, 
centralizarea lor şi stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor 
măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităţilor desfăşurate să fie minime. 

Aplicarea cerințelor la nivelul unității 
 Prezentarea, postarea, aducerea la cunoștință a actului normativ de organizare și funcționare, 
precum si al regulamnetului de organizare si funcționare al untității.  

 Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale untității și ale structurii din care fac parte 
salariați prin planul anual de management si planurile anuale de activitate ale structurilor. 

 Stabilirea și actualizarea obiectivelor specifice și a atribuțiilor postului. 
 Întocmirea/actualizarea fișelor de post (FP) și luarea acestora la cunoștință de către personal. 

Stabilirea atribuțiilor în concordanță cu competențele și abilitățile deținute de salariați 
 Consiliere și acordarea de feedback salariaților, respectiv sprijin în realizarea sarcinilor, activităților 

și acțiunilor alocate (în special celor noi sau cu un grad de dificultate ridicat). Documente 

completate și/sau modificate de superiorii ierarhici cu valoare adăugată; Informări de specialitate; 
 Analiza, identificarea si raportarea de funcții sensibile la nivelul untității;la stabilirea funcţiilor 
care pot fi considerate expuse la corupţie/sensibile se au în vedere atribuţiile funcţionale care 
implică, de regulă: 

a) accesul la informaţiile clasificate sau neclasificate; 
b) gestionarea resurselor; 
c) nivelul de decizie şi consecinţele actului de decizie; 
d) competenţa decizională exclusivă; 
e) derularea procedurilor de achiziţii publice; 
f) relaţiile directe cu cetăţenii şi/sau instituţiile publice şi/sau private. 

 Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul untității in cazul 

care au fost identificate și raportate funcții sensibile. 
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Standardul 3 — Competenţa, performanţa 
Descrierea standardului 
Ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredinţează sarcini potrivit 
competenţelor şi asigură condiţii pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a salariaţilor. 
Cerinţe generale 
3.2.1.Conducerea şi salariaţii dispun de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa care fac posibilă 
îndeplinirea eficientă şi efectivă a sarcinilor/atribuţiilor, precum şi buna înţelegere şi îndeplinire 
a responsabilităţilor legate de controlul intern managerial. 
3.2.2.Competenţa salariaţilor şi sarcinile încredinţate trebuie să se afle în echilibru permanent,  
3.2.3.Performanţele profesionale ale salariaţilor se evaluează cel puţin o dată pe an în raport cu 
obiectivele anuale individuale şi sunt discutate cu aceştia de către evaluator. 
3.2.4.Conducerea asigură fiecărui salariat participarea la cursuri de pregătire profesională în 
domeniul său de competenţă, conform legislaţiei în domeniu. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Competenţa salariaților şi sarcinile încredinţate trebuie să se afle în echilibru permanent, 
ocuparea posturilor să se facă prin concursuri obiective, iar angajații să dețină cunoştinţele, 
abilităţile şi experienţa necesară,  

 Conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare prestabilit; 
 Analiza de către conducătorii de compartimente a necesității posturilor și stabilirea 
cunoștințelor, abilităților, competențelor necesare pentru fiecare loc de muncă. 

 Elaborarea Planului anual de pregătire profesională a personalului pe baza rapoartelor de 
evaluare a performanțelor și estimarea nevoilor financiare pentru cursurile de formare. 

 Stabilirea de către conducătorii compartimentelor a indicatorilor de performanță asociați  
obiectivelor și activităților precum și a unui sistem de monitorizare a desfășurării activităților. 

 Participarea la cursuri de pregătire profesională pe domeniile de competenţă ale fiecărui salariat. 
 Asigurarea și punerea la dispoziție a logisticii necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților 
 Evaluarea anuală a performanţelor profesionale salariaţi în raport cu obiectivele postului. 

 
Standardul 4 — Structura organizatorică 
Descrierea standardului 
Definirea structurii organizatorice, competenţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, a relaţiilor 
organizatorice, limitelor sarcinilor care se deleagă, se comunică salariaţilor în scris. 
Cerinţe generale 
4.2.1.Structura trebuie stabilită în concordanţă cu misiunea şi cu scopul untităţii, să sprijine 
procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităţilor şi să servească realizării 
obiectivelor stabilite în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate.  
4.2.2.În temeiul actului normativ ROF privind organizarea şi funcţionarea untităţii se aprobă 
structura organizatorică: direcţii, servicii, birouri, compartimente. 
4.2.3.Încadrarea cu personal se regăseşte în ștatul de funcţii al entităţii şi se realizează cu 
respectarea concordanţei dintre natura posturilor şi competenţele profesionale şi manageriale 
necesare îndeplinirii sarcinilor salariaţilor. 
4.2.4.Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate 
postului; acestea trebuie să fie bine definite, clare, coerente şi să reflecte elementele avute în 
vedere pentru realizarea obiectivelor entităţii publice. 
4.2.5.Conducerea untităţii analizează periodic gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice 
la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entităţii publice. 
4.2.6.Delegarea atribuţiilor se poate realiza prin ROF, fişele posturilor şi prin decizii exprese de a 
îndeplini anumite operaţiuni şi responsabilităţi. 
4.2.7.Delegarea este condiţionată de potenţialul şi gradul de încărcare cu sarcini al salariaților. 
4.2.8. Salariatul delegat răspunde integral de realizarea sarcinii, iar conducătorul care a delegat 
îşi menţine în faţa superiorilor responsabilitatea finală pentru realizarea acesteia. 
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Aplicarea cerințelor la nivelul unității 
 Analiza gradului de adaptabilitate al structurii organizatorice la modificările intervenite în 
interiorul şi/sau exteriorul untităţii în cadrul ședințelor periodice ale comisiei de monitorizare  
propunere fundamentată modificare organigramă si stat de funcții, dacă este cazul. 

 Încadrarea cu personal conform structurii organizatorice prestabilite și aprobate.  
 Analiza periodică a echilibrului între sarcini, competenţe, responsabilitate, asociate postului, 
în contextul aparitiei unor noi obiective și prevederi legislative. 

 Delegarea atribuţiilor în contextul imposibilității ocupării posturilor vacante și temporar 
vacante, ori a cresterii gradului de încărcare cu sarcini al conducerii și salariaţilor implicaţi. 

 Actul de delegare este conform atunci când: 
a) este întocmit potrivit prevederilor actelor normative specifice operatiunii; 
b) respectă raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuţiilor delegate şi cunoştinţele, 
experienţa şi capacitatea necesare efectuării actului de autoritate încredinţat; 
c) sunt precizate în cuprinsul acestuia termenele-limită de realizare şi criteriile specifice  
pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor/atribuţiilor delegate; 
d) sunt furnizate toate informaţiile asupra responsabilităţii ce va fi delegată; 
e) sunt stabilite limitele competenţelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor care se deleagă; 
f) este confirmat, prin semnătură, de către salariatul căruia i s-au delegat sarcinile/atribuţiile. 

 
Standardul 5 — Obiective 
Descrierea standardului 
Conducătorul unitatii defineşte obiectivele generale, iar conducătorii de prim nivel definesc 
obiectivele specifice şi le comunică salariaţilor. Obiectivele trebuie formulate clar, de o manieră 
care să permită monitorizarea îndeplinirii lor prin documentul de planificare. 
Cerinţe generale 
5.2.1.Conducerea stabileşte obiectivele generale astfel încât acestea să fie corelate cu misiunea şi 
scopurile untităţii, cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
5.2.2.Conducerea de prim nivel transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în 
rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunică salariaţilor. 
5.2.3.Obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerinţe 
"SMART" (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare). 
5.2.4.Stabilirea obiectivelor este în competenţa conducerii, iar responsabilitatea realizării lor 
este atât a conducerii, cât şi a salariaţilor. 
5.2.5. Stabilirea obiectivelor are la bază formularea de ipoteze/premise, corelată cu prevederile 
actului normativ de organizare şi funcţionare. Obiectivelor specifice şi activităţilor li se ataşează 
indicatori de performanţă şi se comunică salariaţilor de către fiecare conducător compartiment 
5.2.6. Se actualizează/reevaluează ori de câte ori constată modificarea premiselor care au stat la 
baza fixării acestora sau pentru a ţine cont de schimbările semnificative în activitate. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Stabilirea obiectivelor generale prin planul anual de management, aprobarea lui prin decizie 
internă de către directorul general si distribuirea sa către toți salariatii și structurile instituției. 

 Stabilirea obiectivelor specifice, derivate din obiectivele generale, prin planul anual de  
activitate al fiecărei structuri organizatorice, definirea lor conform pachetului de cerinţe 
S.M.A.R.T, respectiv: specifice să intre în sfera de competență a compartimentului; măsurabile 
să indice în ce fel va fi măsurat rezultatul; adecvate obiectivul definit să fie în concordanță cu 
misiunea și scopul entității; realiste să poată fi îndeplinite; timp să aiba un termen de realizare. 

 Asocierea unor indicatori de performanţă care să fie preluați în raportul de evaluare al 
performanțelor individuale, în vederea stabilirii gradului de realizare al obiectivului. 

 Actualizarea obiectivelor ori de cate ori apar schimbări semnificative, legislative, organizato 
rice, în bugetul alocat şi priorităţi, conformitatea cu regulamentele şi politicile aplicabile 
sistemului de asigurari de sănătate. 
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Standardul 6 — Planificarea 
Descrierea standardului 
Conducerea untităţii întocmeşte planuri sau alte documente de planificare prin care se pun în 
concordanţă activităţile necesare pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite cu resursele 
maxim posibil de alocat, se stabilesc termene de realizare şi persoane responsabile.  
Cerinţe generale 
6.2.1.Conducatorul untităţii în calitate de manager elaboreaza planul anual de management în 
vederea stabilirii obiectivelor specifice, activităţilor necesare şi resursele necesare. 
6.2.2.Repartizarea resurselor necesită decizii şi analize fundamentate cu privire la cel mai bun 
mod de alocare, dat fiind caracterul limitat al resurselor. 
6.2.3.Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare 
impune actualizarea documentului de planificare. 
6.2.4. Organizarea de consultări prealabile atât în cadrul compartimentelor cât şi între acestea de 
către conducătorul untităţii pentru coordonarea deciziilor şi acţiunilo și realizarea obiectivelor, 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Întocmirea planului anual de management cu definirea obiectivelor generale și asocierea 
indicatorilor de performanţă, a valorilor țintă de realizat în consens cu sarcinile, atribuțiile ce 
revin instituiei, aprobarea și difuzarea lui către compartimente.  

 Întocmirea planului anual de activitate de către compartimente cu definirea obiectivelor 
specifice și asocierea unor indicatori de evaluare, termene de realizat, în consens cu sarcinile, 
atribuțiile ce revin compartimentelor. 

 Organizarea de consultări prealabile atât în cadrul compartimentelor cât şi între acestea şi 
asigurarea coordonării tuturor deciziilor şi acţiunilor planificate de către presedintele comisiei 
si finalizarea lor prin aprobarea planurilor de activitate ale direcțiilor/structurilor  

 Actualizarea planurilor de activitate ori de cate ori este cazul schimbării obiectivelor, 
realocarii resurselor umane financiare și/sau altor elemente de fundamentare. 

 
Standardul 7 — Monitorizarea performanţelor 
Descrierea standardului 

Conducătorul untităţii dispune monitorizarea performanţelor pentru obiectivele, activităţile 
compartimentelor, prin intermediul unor indicatori cantitativi şi/sau calitativi, inclusiv cu privire 
la economicitate, eficienţă şi eficacitate. 
Cerinţe generale 
7.2.1.Conducătorii compartimentelor monitorizează performanţele activităţilor acestora  prin 
elaborarea unui sistem adaptat dimensiunii şi specificului activităţii compartimentului. 
Monitorizarea performanţelor activităţilor desfăşurate se realizează la nivelul fiecărui 
compartiment în vederea informării conducerii untităţii cu privire la realizarea obiectivelor. 
7.2.2.Conducătorii compartimentelor se asigură că este stabilit cel puţin un indicator de 
performanţă pentru obiectivele stabilite şi activităţile prevăzute în plan şi/sau desfăşurate, cu 
ajutorul căruia se monitorizează şi se raportează realizările. Pe baza indicatorilor stabiliţi, el 
elaborează anual raportarea privind monitorizarea performanţelor, care poate fi inclusă într-un 
raport mai amplu, precum un raport de activitate sau alt document de raportare al untităţii.  
7.2.3. Pe baza raportărilor anuale monitorizare performanţe, primite de la compartimente se 
întocmeşte o informarea conducătorului privind monitorizarea performanţelor la nivelul untităţii 
7.2.4.Structura şi complexitatea sistemului de monitorizare a performanţelor sunt condiţionate 
de mărimea şi specificul activităţii untităţii, de modificarea obiectivelor sau/şi indicatorilor, de 
modul de acces al salariaţilor la informaţii. 
7.2.5.Conducerea untităţii dispune evaluarea periodică a performanţelor, constată eventualele 
abateri de la obiective şi ia măsurile preventive şi corective ce se impun. 
 
 



10 
 

Aplicarea cerințelor la nivelul unității 
Monitorizarea este un proces prin care se observă într-un mod sistematic, evoluția unui proces 
sau a unei activități.de colectare a informaţiilor privind modul de realizare a unui obiectiv 
specific, activitate sau acțiune. 
Evaluarea este o operațiune care exprimă gradul de realizare al unui anumit obiectiv sau 
rezultatul unei activități prin utilizarea unor indicatori măsurabili. 
Indicatorii sunt instrumente pentru evaluarea unui anumit rezultat (cu ținte de realizare anterior 
stabilite) sau pentru compararea unor rezultate similar, astfel: 
a) Indicatorii cantitativi – sunt exprimaţi în termeni numerici sau procentuali;  
b) Indicatorii calitativi (apreciativi) – sunt exprimați printr-o apreciere: realizat/nerealizat, 
da/nu, aprobat/neaprobat; pentru verificarea realitatii se impune existența unui document 
justificativ, care să susțină aprecierea făcută. 

 Deci sistemul de monitorizare a desfășurării activităților constă în:  
 colectarea periodică şi analiza informaţiilor, luarea deciziilor și măsurilor corective în      

situația apariției unor abateri față de planul inițial stabilit; 
 măsurarea şi raportarea indicatorilor de performanță relevanţi asociati obiectivelor;  
 corelarea performanțelor profesionale individuale ale personalului cu indicatorii de    

performanță ai activităților desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor. 
și se realizeză de catre conducătorii structurilor nomanizati cu evaluarea 

 Sistemul de monitorizare a desfășurării activităților se stabilește la începutul fiecărui an de 
către conducătorul fiecărui compartiment,  poate fi actualizat pe parcursul anului și presupune 
în principal, parcurgerea următoarelor etape:  
1) Stabilirea obiectivelor specifice, corespunzătoare viziunii, priorităților strategice, direcțiilor 
de acțiune, obiectivelor generale;  
2) Stabilirea activităților necesar a fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului specific;  
3) Stabilirea tipului de indicator de performananță (formulei de calcul);  
4) Stabilirea valorii țintă a rezultatului;  
5) Termenul de raportare al indicatorului de performanță. 

 
Standardul 8 — Managementul riscului 
Descrierea standardului 
Conducătorul entităţii publice organizează şi implementează un proces de management al 
riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiţii de economicitate, eficienţă 
şi eficacitate. 
Cerinţe generale 
8.2.1. Procesul de management al riscurilor este adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului 
specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc şi pentru diminuarea sau 
eliminarea probabilităţii şi impactului riscurilor. 
8.2.2. Conducerea untităţii stabileşte vulnerabilităţile şi ameninţările obiectivelor şi activităţilor. 
8.2.3. Conducătorul entităţii publice are obligaţia organizării şi implementării unui proces 
eficient de management al riscurilor, în principal, prin: 
a) identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor specifice a 
căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor; identificarea ameninţărilor/ 
vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente care ar putea conduce la nerealizarea 
obiectivelor propuse şi la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude; 
b)evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilităţii de materializare, a impactului asupra 
activităţilor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea şi prioritizarea riscurilor în 
funcţie de toleranţa la risc; 
c)stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai 
adecvate modalităţi de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control; analiza şi gestionarea 
riscurilor în funcţie de limita de toleranţă la risc aprobată de către conducerea untităţii; 
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d)monitorizarea implementării măsurilor de control, eficacitatea rezultatelor acestora; 
e)raportarea periodică a situaţiei riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie sau cel puţin 
o dată pe an, respectiv dacă riscurile persistă, în funcţie de apariţia de riscuri noi, eficienţa 
măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc. 
8.2.4. Conducătorii compartimentelor din primul nivel de conducere al untităţii nominalizează 
responsabili cu riscurile şi asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru identificarea şi 
evaluarea riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării 
măsurilor de control, revizuirea şi raportarea periodică a acestora. 
8.2.5. Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de management 
al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informaţiilor şi deciziilor luate în acest 
proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, prevăzut în anexa nr. 1a Ordinului 600/2018 , 
document care atestă că în cadrul entităţii publice există un proces de management al riscurilor 
şi că acesta funcţionează; Registrul de riscuri pe entitate include numai riscurile semnificative. 
8.2.6. Responsabilii cu riscurile colectează riscurile aferente activităţilor, identifică strategia de 
risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul directiei/compartimentelor din primul nivel de 
conducere, propun măsuri de control şi monitorizează implementarea lor, după ce în prealabil 
acestea au fost aprobate de către conducătorul compartimentului. 
8.2.7. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, 
dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri. Fiecare 
untitate, conform unei proceduri interne şi experienţei acumulate în managementul riscurilor, 
poate utiliza o serie de instrumente specifice identificării şi urmăririi riscurilor, precum formular de 
alertă la risc, fişă de urmărire a riscului etc., fără ca acestea să aibă un caracter obligatoriu. 
8.2.8. Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează la nivelul untităţii şi sunt 
aprobate de conducătorul entităţii publice. Măsurile de control sunt obligatorii pentru 
gestionarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor şi se actualizează ori de câte 
ori este nevoie. 
8.2.9. Conducătorii compartimentelor din primul nivel de conducere raportează anual 
desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de 
riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi nesoluţionate până la 
sfârşitul anului, stadiul implementării măsurilor de control şi eventualele revizuiri ale evaluării 
riscurilor, cu respectarea limitei de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii publice. 
8.2.10. Pe baza raportărilor anuale ale compartimentelor se elaborează o informare privind 
procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entităţii; informarea este analizată şi aprobată în 
Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată conducătorului entităţii publice. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Structurile instituției din primul nivel de conducere analizează riscurile legate de desfăşurarea 
activităţilor sale, elaborează planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor 
consecinţe ale acestor riscuri şi stabilesc responsabilităţi şi termene pentru aplicarea 
planurilor respective. 

 Pentru managementul riscului compartimentele sunt obligate să parcurgă următoarele etape: 
a) identificarea, potrivit domeniilor de responsabilitate, a obiectivelor generale şi specifice care 
au  
    rol hotărâtor în realizarea misiunii; 
b) stabilirea activităţilor pp. necesare îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice identificate; 
c) identificarea riscurilor majore care pot afecta realizarea obiectivelor generale şi specifice; 
d) evaluarea riscurilor identificate; 
e) stabilirea măsurilor de management al riscurilor şi punerea lor în aplicare; 
f) analizarea stadiului implementării măsurilor de management al riscurilor; 
g) reevaluarea procesului de management al riscurilor. 

 Întocmirea Registrului de riscuri anual sau ori de câte ori situaţia o impune, a raportului de 
gestionare a riscurilor la nivel de structură și al Informării anuale la nivel de unitate. 
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 Implementarea managementului riscului conform Metodologiei privind identificarea, 
evaluarea şi atenuarea riscurilor adoptată la nivelul institutiei șia PS 02 privind identificarea, 
evaluarea si managementul riscului, elaborate de Comisia de Monitorizare. 

Standardul 9 — Proceduri 
Descrierea standardului 
Conducerea untităţii asigură elaborarea procedurilor documentate într-un mod unitar pentru 
procesele majore sau activităţile semnificative din unitate şi le aduce la cunoştinţă personalului 
implicat. 
Cerinţe generale 
9.2.1.Conducerea se asigură că pentru procesele şi activităţile, declarate procedurale, există o 
documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în proceduri documentate. 
9.2.2.Pentru ca procedurile să devină instrumente eficace de control intern, acestea trebuie: 
- să fie precizate în documente scrise (proceduri documentate); 
- să se refere la toate procesele şi activităţile importante; 
- să asigure separarea funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor; 
- să fie simple, complete, precise şi adaptate activității si actualizate în permanenţă; 
- să fie aduse la cunoştinţă personalului implicat. 
9.2.3.Procedurile trebuie să fie în conformitate cu structura prevăzută în anexa nr. 2 la Ordin 
600/2018 şi/sau cu o procedură de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul untităţii. 
9.2.4.Procedurile trebuie să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere, realizare, verificare, 
avizare şi aprobare a operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. 
În acest mod se reduce considerabil riscul de apariţie a erorilor, fraudelor, încălcării legislaţiei, 
precum şi riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul unui proces sau al unei activităţi. 
9.2.5.Conducătorii untităţilor în care, din cauza numărului mic de salariaţi, se limitează 
posibilitatea de aplicare a separării atribuţiilor şi responsabilităţilor trebuie să fie conştienţi de 
apariţia riscurilor menţionate anterior şi să compenseze această limitare prin măsuri de control 
suplimentare implementate pe fluxul proceselor sau activităţilor procedurale. 
9.2.6.Accesul la resurse, precum şi protejarea şi folosirea corectă a acestora se reglementează 
prin acte administrative, care se aduc la cunoştinţa salariaţilor. Restrângerea accesului la resurse 
reduce riscul utilizării inadecvate a acestora. 
9.2.7.Conducerea se asigură că, pentru toate situaţiile în care din cauza unor circumstanţe 
deosebite apar abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente 
adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor.  
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor se parcurg următoarele etape: 
a) stabilirea activităţilor semnificative care necesită o procedura documentată şi a  

             persoanelor responsabile cu întocmirea și arhivarea acestora; 
b) elaborarea proiectelor procedurilor operaţionale sau de sistem, după caz (PS/PO); 
c) analiza proiectelor procedurilor şi codurilor lor de identificare, în cadrul comisiei; 
d) efectuarea modificărilor ca urmare a analizei asupra procedurilor de sistem/operaţionale; 
e) aprobarea procedurilor de sistem/operaţionale de către președintele comisiei; 
f) centralizarea procedurilor în format electronic, de către structura emitentă; 
g) executarea reviziei ori de câte ori situaţia o impune, peste 3 impunându-se o altă ediție. 

  La elaborarea procedurilor de sistem/operaţionale se ţine cont de următoarele: 
a) se întocmesc obligatoriu cele aferente îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ale  

compartimentului, cu precizarea diagramei de proces; 
b) nu exced cadrului legal, ci doar reflectă şi a ajuta la realizarea obiectivelor stabilite; 
c) se întocmesc după stabilirea corelaţiilor dintre diverse activităţi/tipuri de activităţi; 
d) se analizează procedurile pentru evitarea suprapunerii acestora. 

 Procedura de sistem/operaţională se elaborează potrivit modelului cadru stabilit la nivel de 
unitate conform PS 1 adoptata de Comisia de Monitorizare. 
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 Codificarea procedurilor de sistem/operaţionale se realizează potrivit „Listei codurilor de 
identificare ale procedurilor pe domenii de activitate”, începand cu P.O./P.S. nr.1, urmat de 
codul compartimentului emitent/secretariatului comisiei. 

 Procedura de sistem/operaţională se elaborează în exemplar unic, iar după aprobare se 
păstrează și arhivează la structura emitentă şi se transmite, în format electronic, 
secretariatului comisiei şi structurilor persoanelor implicate/interesate. 

 Procedura de sistem se elaborează şi se actualizează de către structura care, potrivit 
reglementărilor, este lider în domeniul de activitate procedurat, se posteaza pe site-ul intranet. 

 Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/operaţionale al structurilor se elaborează şi 
se actualizează în format electronic, potrivit modelului din lege, se tipăreşte şi se înregistrează 
la sfârşitul anului calendaristic sau la solicitarea comisiilor de control. 

 
Standardul 10 — Supravegherea 
Descrierea standardului 
Conducerea entităţii publice iniţiază, aplică şi dezvoltă instrumente adecvate de supervizare şi 
control al proceselor şi activităţilor specifice compartimentului, în scopul realizării acestora în 
condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate, siguranţă şi legalitate. 
Cerinţe generale 
10.2.1. Conducerea untităţii monitorizeaza modul de aplicare a instrumentelor de control, pentru 
a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu. 
10.2.2. Activităţile de supraveghere implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, testări 
prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor. 
10.2.3. Conducătorii compartimentelor verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, dau 
instrucţiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea 
neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor. 
10.2.4. Supravegherea activităţilor este adecvată, în măsura în care: 
- se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat; 
- se aprobă rezultatele activităţii în diverse etape de realizare a acesteia. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 
Şefii structurilor dispun planificarea, organizarea şi executarea controalelor activităţilor, 
operaţiunilor şi tranzacţiilor, în baza unor proceduri prestabilite. 

 Controlul activităţilor integrarea acestuia în fazele procesuale ale instituției ;este un proces 
continuu, în următoarele forme: observarea, supravegherea, compararea, analiza, evaluarea, 
validarea, raportarea, monitorizarea, coordonarea, contrasemnarea, avizarea, autorizarea şi 
aprobarea. 

 Are în considerare și riscurile inventariate în Registrul riscurilor compartimentului 
 Controlul se desfăşoară potrivit prevederilor actelor normative specifice şi presupune: 

a) Conducătorul compartimentului acordă asistență salariaților pentru realizarea sarcinilor 
trasate ori de cate ori acestia o solicită. 

b) Conducătorul compartimentului verifică activitatea salariaților cu privire la realizarea 
sarcinilor trasate, supravegherea zilnică pentru activităţile care implică un grad ridicat de 
expunere la risc, aproband rezultatele activităţii în diverse etape de realizare ale acesteia 

c) Respectarea de către toți salariații a etapelor necesare validării conformității unui document 
și asumarea prin semnătură a operațiunilor de întocmire, verificare (avizare) și aprobare a 
tuturor documentelor emise, conform atribuțiilor postului și procedurilor prestabilite 

c) stabilirea tipurilor de control ce vor fi aplicate, iar în cazul controlului financiar preventiv 
propriu se va avea în vedere și verificarea existenței semnăturilor tuturor factori responsabili în 
elaborarea, verificarea, avizarea documentului, anterior supunerii acestuia spre aprobarea 
ordonatorului de credite, respectiv a directorului general al instituției. 
d) pregătirea şi instruirea personalului căruia i s-au delegat asemenea atribuţii. 
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 Coordonarea deciziilor şi acţiunilor în cadrul compartimentelor de către şefii structurilor 
pentru îndeplinirea obiectivelor, evaluarea promptă şi valorificarea informațiilor desprinse 
din supravegherea nemijlocită și a rezultatelor tuturor formelor de control intern si extern. 

 
Standardul 11 — Continuitatea activităţii 
Descrierea standardului 
Conducerea entităţii publice identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea 
derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile necesare pentru ca activitatea să poată 
continua, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar fi natura ameninţării. 
Cerinţe generale 
11.2.1. Entitatea publică este o organizaţie a cărei activitate trebuie să se deruleze continuu prin 
compartimentele componente. Eventuala întrerupere a activităţii acesteia afectează atingerea 
obiectivelor stabilite. 
11.2.2. Conducătorii compartimentelor inventariază situaţiile generatoare care pot conduce la 
discontinuităţi în activitate şi întocmesc un plan de continuitate a activităţilor, care are la bază 
identificarea şi evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională. 
11.2.3. Planul de continuitate a activităţii trebuie să fie cunoscut, accesibil şi aplicat în practică de 
salariaţii care au stabilite sarcini şi responsabilităţi în implementarea acestuia. 
11.2.4. Conducerea entităţii publice acţionează în vederea asigurării continuităţii activităţii prin 
măsuri care să prevină apariţia situaţiilor de discontinuitate: 
11.2.5. Conducătorii compartimentelor asigură revizuirea continuă a planului de continuitate a 
activităţilor, astfel încât acesta să reflecte întotdeauna toate schimbările ce intervenite. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Inventarierea situaţiilor curente generatoare de discontinuităţi: fluctuaţia personalului; lipsa 
de coordonare; management defectuos; fraude; distrugerea sau pierderea documentelor; 
dificultăţi/disfuncţionalităţi în funcţionarea echipamentelor din dotare; disfuncţionalităţi 
produse de unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri, instabilitate politică şi/sau 
legislativă etc. 

 Actualizarea planului de asigurare al continuitatii activitatii aprobat la nivel de unitate 
- prevederea de clauze care sa reglementeze situațiile speciale /forță majora în contractele  

de prestari servicii, furnizare bunuri si utilitati patrimoniu  care pot afecta desfasurarea  
activitatii curente    

- delegarea, în cazul absenţei temporare (concedii, plecări în misiune etc.) atat prin fisele de 
post ale fiecarui salariat cat și prin deciziile interne, ROF si alte documente de oraganizare 

- fundamentarea corectă a prevederilor bugetare necesare desfăsurarii activitatii pentru 
aparat propriu cat si pentru asigurarea finantării serviciilor medicale la nivel de judet; 

- angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din alte considerente; 
- reînnoirea periodică a aparaturii din dotare depășită moral, achiziţii destinate înlocuirii 

unor echipamente necorespunzătoare din dotare, în paraleel cu demersurile legale pentru 
casarea celor scoase din uz; 

- încheierea contractelor de mentenanta pentru asigurarea servicelui și întreţinerea 
echipamentelor din dotare. 

 Urmarirea implementării Planului de continuitate a activității și reevaluarea periodică a 
premiselor/ipotezelor care pot conduce la întreruperea activitatiilor 

 
12. Standardul 12 — Informarea şi comunicarea 
Descrierea standardului 
În entitatea publică trebuie stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, 
destinatarii acestora şi se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă şi externă, astfel 
încât conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile, iar 
informaţiile să ajungă complete şi la timp la utilizatori. 
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Cerinţe generale 
12.2.1. Calitatea informaţiilor şi comunicarea eficientă sprijină conducerea şi salariaţii entităţii în 
îndeplinirea sarcinilor, responsabilităţilor şi în atingerea obiectivelor, inclusiv a scopului SCIM, 
12.2.2. Informaţia trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de înţeles 
şi receptat. 
12.2.3. Informaţia trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în şi din 
exterior, să necesite cheltuieli reduse, prin evitarea paralelismelor, adică a circulaţiei simultane a 
aceloraşi informaţii pe canale diferite sau de mai multe ori pe acelaşi canal. 
12.2.4. Conducerea untităţii stabileşte fluxuri şi canale de comunicare care să asigure 
transmiterea eficace a datelor, informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării proceselor. 
12.2.5. Sistemul de comunicare trebuie să fie flexibil şi rapid, atât în interiorul entităţii publice, 
cât şi între aceasta şi mediul extern, şi să servească scopurilor utilizatorilor. 
12.2.6. Comunicarea cu părţile externe trebuie să se realizeze prin canale de comunicare stabilite 
şi aprobate, cu respectarea limitelor de responsabilitate şi a delegărilor de autoritate, prestabilite  
12.2.7. Conducerea entităţii publice reevaluează sistematic şi periodic cerinţele de informaţii şi 
stabileşte natura, dimensiunea şi sursele de informaţii şi date care corespund satisfacerii 
nevoilor de informare a entităţii. 
12.2.8. Sistemele IT sprijină managementul adecvat al datelor, inclusiv administrarea bazelor de 
date şi asigurarea calităţii datelor. Sistemele de management al datelor şi procedurile de operare 
sunt în conformitate cu politica IT a entităţii, măsurile obligatorii de securitate şi regulile privind 
protecţia datelor personale. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Organizarea fluxului informațional astfel încât regulile de accesare, primire, transmitere a 
informațiilor și documentelor la nivelul compartimentelor și între compartimentele să fie ușor 
accesibile și după caz securizat,  

 Efectuarea lucrărilor de intretinere retea informatică (reparatii), utilizarea adrese de email 
atribuite fiecarui compartiment domeniu casot.ro si a retelei de telefonice (inclusiv tel verde și 
fax destinat relatiei cu asigurații); 

 Revizuirea permenneta a listei informațiilor de interes public, a informatiilor furnizate la 
cerere și a celor excluse de la comunicare; 

 Informarea operativă prin intermediul adreselor de email, asupra solicitărilor, deciziilor  
CNAS/CAS  dispusă de conducere precum si aducerea la cunoștinta de catre Compartimentul 
jurdic a  modificărilor cadrului normativ și noilor aparitii legislative ; 

 Monitorizarea de către compartimente a informatiilor care trebuiesc postate,  gestionarea site-
lui intranet și paginii web de către Comp.IT, astfel încat să se dezvolte un sistem eficient de 
comunicare internă şi externă; 

 Evaluarea periodică a nevoilor de informare, natura, dimensiunea și sursele de informații 
necesare satisfacerii cerintelor entității. 

Standardul 13 — Gestionarea documentelor 
Descrierea standardului 
Conducătorul entităţii publice organizează şi gestionează procesul de creare, revizuire, 
organizare, stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite 
din exteriorul entităţii, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi 
accesibilitate conducerii şi salariaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi. 
Cerinţe generale 
13.2.1. În fiecare entitate publică sunt definite reguli clare şi sunt stabilite proceduri cu privire la 
înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea 
documentelor. 
13.2.2. Conducătorul entităţii publice organizează şi monitorizează procesul de primire, 
înregistrare şi expediere a documentelor, iar la nivelul fiecărui compartiment se ţine, în mod 
obligatoriu, o evidenţă a documentelor primite şi expediate. 
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13.2.3. În entitatea publică sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea 
documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum şi măsuri de 
respectare a reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal. 
13.2.4. Conducerea entităţii publice asigură condiţiile necesare cunoaşterii şi respectării de către 
salariaţi a reglementărilor legale privind accesul la documentele clasificate şi modul de 
gestionare a acestora. 
13.2.5. În entitatea publică este creat un sistem de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit 
unei proceduri, în vederea asigurării conservării lor în bune condiţii şi pentru a fi accesibile 
personalului competent în a le utiliza. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 
Conducătorii structurilor dispun măsuri de elaborare şi implementare a procedurilor de lucru 
privind primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea documentelor, care să ofere control 
asupra ciclului complet de viaţă a acestora, precum şi accesibilitatea personalului şi terţilor 
abilitaţi. 

 Analiza Nomenclatorului arhivistic din punct de vedere al structurării documentelor pe 
activități, al existentei unor noi documente/activitati,codificarea proveniența compartiment, 
termene de păstrare; 

 Efectuarea anuală a prearhivării documentelor pe compartimente și pe ani, inclusiv prin 
utilizarea spatiilor de stocare si arhivare electronică create la nivel unitate, arhivarea lor; 

 Asigurarea unui spatiu organizat pentru depozitare si pastrare arhivă, cu respectarea 
măsurilor de securitate pentru protejarea documentelor, împotriva distrugerii, furtului, 
pierderii, incendiului etc, ; 

 Inventarierea anuală a unitatilor arhivistice în scopul evidentierii celor cu termen de pastrare 
expirat, efectuarea anuală a demersurilor legale pentru întocmirea dosarului de casare a 
acestora si scoaterea din evidență dupa obtinerea aprobărilor necesare; 

 Exploatarea în bune condiții a platformei informatice existente de registratură electronică ca 
și sistem unic de gestionare într-un mod integrat a documentelor intrate si iesite din unitate 

 Administrarea bazelor de date și asigurarea securității datelor, prin configurarea dreptului de 
utilizator potrivit atribuțiilor din fisa postului, a userilor SIUI si ERP din decizia unitatii 

 Sistemele de management al datelor și procedurile de operare sunt în conformitate cu politica 
IT a untității, măsurile obligatorii de securitate și regulile privind protecția datelor personale. 
Existenta unei strategii de comunicare eficiente a nstitutiei si conforme planurilor de 
activitate, obiectivelor si viziunii acesteia. 

 Stabilirea regulilor privind accesul la informațiile clasificate. Reglementări interne privind 
accesul la documente clasificate și gestionarea acestora de personal, documente care să ateste 
instruirea persoanelor cu sarcini in acest sens. 
 

Standardul 14 — Raportarea contabilă şi financiară 
Descrierea standardului 
Conducătorul untităţii asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control 
intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea 
situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp. 
Cerinţe generale 
14.2.1. Conducătorul entităţii publice este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a 
contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului 
aflat în administrarea sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor 
informaţiilor contabile aflate sub controlul său. 
14.2.2. Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi 
datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi 
pasivele entităţii publice. 
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14.2.3. Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă în care se 
prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi 
costurile asociate. 
14.2.4. În entitatea publică sunt elaborate proceduri şi controale contabile documentate în mod 
corespunzător vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil şi al 
controlului intern. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Asigurarea calității informațiilor financiar-contabile utilizate, care să reflecte în mod real 
activele și pasivele entității publice, prin actualizarea anuală a procedurilor operationale si de 
sistem existente la nivelul compartimentului contabilitate și supervizarea operațiunilor noi 
sau cu risc semnificativ, de către directorul economic; 

 Asigurarea cadrului organizatoric necesar efectării operatiunilor specifice angajarii, lichidării, 
ordonantarii si platii cheltuielilor bugetare, al exercitării corespunzatoare al vizei de control 
financiar preventiv propriu, prin actualizarea periodica a procedurilor si deciziilor existente la 
nivel de unitate, al informarilor și instruirii permanente a persoanelor imputernicite cu 
exercitarea acestora; 

 Întocmirea și asumarea de către directorul general-președinte al comisiei de monitorizare CIM 
a Raportului anual privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul 
instituției. 

 Întocmirea şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului 
aflat în administrare, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor 
informaţiilor contabile aflate sub control; 

 Integrarea sistemului contabil propriu în platforma informatică natională a contabilității 
instituțiilor publice Forexebug, respectarea regulilor de validare, raportare și a cerințelor 
sistemului national. 
 

15. Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/ managerial 
Descrierea standardului 
Conducătorul untităţii publice elaborează, anual, prin asumarea responsabilităţii manageriale, un 
raport asupra propriului sistem de control intern managerial. 
Cerinţe generale 
15.2.1. Conducătorul entităţii publice asigură verificarea şi evaluarea în mod continuu a 
funcţionării sistemului de control intern managerial şi a componentelor sale, pentru a identifica 
la timp punctele slabe, respectiv deficienţele controlului intern şi pentru a lua măsuri de 
corectare şi/sau eliminare în timp util a acestora. 
15.2.2. Conducerea entităţii publice efectuează, cel puţin o dată pe an, o verificare şi 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. Conducătorii compartimentelor iau măsuri adecvate şi prompte pentru remedierea 
punctelor slabe, respectiv a deficienţelor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de 
control intern managerial; aceste măsuri se transpun anual într-un program de dezvoltare a 
sistemului de control intern managerial. 
15.2.4. Conducătorul untităţii publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control 
intern managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile 
identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune 
pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor entităţii. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 

 Elaborarea și aprobarea Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial la nivelul untității, în consens cu planul de management și planurile de activitate 
ale compartimentelor. 
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 Organizarea şedinţelor Comisiei de Monitorizare conform regulamentului de organizare si 

functionare ala comisiei, încheierea de minute, decizii, hotărâri ale Comisiei de Monitorizare, 

analiza implementării masurilor luate si a obiectivelor programului annual de dezvoltare; 
 Realizarea evaluarea sistemului de control intern managerial, mai intai la nivelul compartimentului, 

de către conducătorul acestuia”Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern 

managerial la nivelul compartimentului” si apoi la nivelul untității de Comisia de Monitorizare; 
 Întocmirea Situaţiilor centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern 

managerial, a Raportărilor anuale privind implementarea sistemului de control intern managerial; 
 Întocmirea și aprobarea de către conducătorul untității a Raportului anual privind implementarea 

sistemului de control intern managerial la nivelul entități, transmiterea lui catre CNAS 
 
Standardul 16 - Auditul intern 
Descrierea standardului 
Entitatea publică înfiinţează un compartiment de audit public intern (sau are acces la o capacitate 
de audit competentă), organizat cu scopul îmbunătăţirii managementului entităţii publice prin 
activităţi de asigurare şi consiliere. 
Cerinţe generale 
16.2.1. Auditul intern asigură evaluarea independentă şi obiectivă a activităţilor desfăşurate în 
cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului 
de control intern managerial. 
16.2.2. Domeniul activităţii de audit intern trebuie să permită obţinerea unei asigurări cu privire 
la eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. 
16.2.3. Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de activitate şi 
a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităţilor cuprinse în sfera 
auditului public intern. 
16.2.4. Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit. 
16.2.5. Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu 
profesionalism şi integritate, conform reglementărilor legislative, normelor şi procedurilor 
specifice activităţii de audit public intern. 
16.2.6. Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul 
formării profesionale continue şi să asigure compatibilitatea pregătirii cu tipul şi natura 
misiunilor de audit intern care trebuie realizate. 
16.2.7. Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit intern, în care reflectă 
cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările. 
16.2.8. Conducătorul entităţii publice dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările 
prezentate în rapoartele de audit intern. 
Aplicarea cerințelor la nivelul unității 
La nivelul institutiei nu există organizată o structura proprie de audit public, dar auditarea 
activitatii sale se realizaeza atat de catre Curtea de Conturi ca si audit public extern cat si de CNAS 
prin structura sa de audit public intern. 
Astfel în urma misiunilor de audit institutiei ii revine ca sarcină 

 Remedierea deficiențelor constatate în urma misiunilor periodice desfasurate de către Curtea 
de Conturi a României, Camera de Conturi Judeteana Olt și Compartimentul de Audit Public 
Intern al CNAS, prin intocmirea Planului de implementare a măsurilor dispuse de auditori, 
urmărirea realizării lor si raportarea indeplinirii acestora, 
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