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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau, dup  caz, a reviziei în 
cadrul edi iei procedurii de sistem 

 
Elemente privind 

responsabilii/opera iunea 
Numele i prenumele Func ia Data Semn tura Nr. 

crt. 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  IG RAN Carmen Elena Membru Comisia de 

monitorizare, 
coordonare i 
îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii 
sistemului de 
control intern 
managerial 

  

1.2. Verificat SANDU Mihaela Pre edinte Comisia 
de monitorizare, 
coordonare i 
îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii 
sistemului de 
control intern 
managerial 

  

1.3. Aprobat MEI  Vasile Director General   
 
2. Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii de sistem 

 

Edi ia sau, dup  caz, 
revizia în cadrul 

edi iei 

Componenta revizuit  Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplic  prevederile 

edi iei  
sau reviziei edi iei 

Nr. 
crt. 

1 2 3 4 
2.1. Edi ia I   01.03.2018 
2.2. Revizia 1    
2.3. Revizia 2    
…. Revizia …….    
…. Edi ia a II-a    
…. Revizia 1    

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz  edi ia sau, dup  caz, revizia din cadrul edi iei 
procedurii de sistem 
 

Nr. 
crt. 

Scopul 
difuz rii 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Func ia Numele i 
prenumele 

Data 
primirii 

Semn tura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. aplicare 1  Director 

tiin ific 
Emil Sever 

GEORGESCU 
  

3.2. aplicare 2  Director 
Economic 

Mihaela 
SANDU 
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3.3 aplicare 3 Sucursala Cluj - 
Napoca 

Director  
 

Henriette 
SZILAGHY  

  

3.4 aplicare 4 Sucursala 
Timi oara 

Director  
 

Aurelian 
GRUIN 

  

3.5 aplicare 5 Sucursala Ia i Director  
 

Constantin 
MIRON 

  

3.6 aplicare 6 Sucursala INCERC 
Bucure ti 

Director  
 

Vasilica 
VASILE 

  

3.7 aplicare 7 Sucursala 
URBANPROIECT 

Director Vasile MEI    

3.8 aplicare 8 Compartiment 
Financiar 

Contabilitate 

ef 
Compartiment 

Mariana Sorina 
OLOIU 

  

3.9 aplicare 9 Compartiment 
Achizi ii Publice i 

IT 

ef 
Compartiment 

   

3.10 aplicare 10 Compartiment 
Probleme Speciale 

i Documente 
Clasificate 

ef 
Compartiment 

Mihaela 
SANDU 

  

3.11 aplicare 11 Compartiment de 
diseminare a 
informa iilor, 

marketing i resurse 
umane  

ef 
Compartiment 

Carmen Elena 
IG RAN 

  

3.12 aplicare       12 Compartiment 
juridic 

ef 
Compartiment 

Ana Maria 
Ciobanu 

  

3.13 aplicare 13 Compartiment 
Audit Intern 

ef 
Compartiment 

Mioara UFER   

3.14 aplicare 14 Compartiment  
Standarde - Calitate 

ef 
Compartiment 

Veronica 
P DURARU 

  

3.15 aplicare 15 Secretariat Tehnic 
CTPC 

ef secretariat Gheorghe 
HA C U 

  

3.2 eviden  
original 

 Comisia de 
monitorizare, 
coordonare i 

îndrumare 
metodologic  a 

dezvolt rii 
sistemului de 
control intern 
managerial 

Secretariat Diana 
T MÎRJAN 

  

3.3 arhivare  Comisia de 
monitorizare, 
coordonare i 

îndrumare 
metodologic  a 

dezvolt rii 
sistemului de 
control intern 
managerial 

Secretariat 
 
 
 

Diana 
T MÎRJAN 
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4. Scopul procedurii de sistem 
 

4.1. Stabile te modul de derulare a procesului privind implementarea i dezvoltarea Standardului 2 - 
Atribu ii func ii, sarcini, prin intermediul c ruia conducerea INCD URBAN INCERC va asigura 
întocmirea i actualizarea permanent  a documentului privind misiunea entit ii publice, a 
regulamentelor interne, a fi elor de post, care sunt comunicate angaja ilor, precum i identificarea 
func iilor sensibile. 
 

4.2. D  asigur ri cu privire la existen a documenta iei adecvate pentru implementarea Standardului 2 -
Atribu ii func ii, sarcini. 
 

4.3. Asigur  continuitatea activit ii, inclusiv în condi ii de fluctua ie a personalului. 
 

4.4. Sprijin  auditul i/sau alte organisme abilitate în ac iuni de auditare i/sau control, iar pe manager îl 
sprijin  în luarea deciziei.  
 
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 
 

5.1. Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini stabile te 
activit ile ce trebuie realizate în vederea implement rii i dezvolt rii acestui standard. 
 

5.2. În implementarea i dezvoltarea Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini sunt implicate toate 
compartimentele din INCD URBAN INCERC pentru identificarea tuturor activit ilor derulate în cadrul 
fiec rei structuri i cuprinderea activit ilor în Regulamentul de organizare i func ionare al entit ii 
publice, precum i în fi ele de post. 
 

5.3. Principalele activit i derulate în vederea implement rii Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini 
sunt urm toarele: 

 Stabilirea misiunii încredin ate entit ii publice i aducerea la cuno tin a întregului personal al 
institutului; 

 Elaborarea Regulamentului de organizarea i func ionare al institutului; 
 Elaborarea fi elor de post; 
 Identificarea func iilor sensibile i a celor considerate ca fiind expuse la corup ie; 
 Elaborarea planului de rota ie a persoanelor care ocup  func ii sensibile.  

 

5.4. Compartimentele furnizoare de date i/sau care depind de implementarea Standardului 2 - Atribu ii, 
func ii, sarcini sunt urm toarele: 

 Conducerea INCD URBAN INCERC; 
 Comisia de monitorizare, coordonare i îndrumare metodologic  a dezvolt rii sistemului de 

control intern managerial; 
 Toate compartimentele din cadrul INCD URBAN INCERC; 
 Compartimentul diseminarea informatiilor, marketing i resurse umane; 
 

6. Documente de referin  (reglement ri) aplicabile activit ii procedurate 
 

6.1. Legisla ie primar  
 

 Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar 
preventiv, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 
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6.3. Legisla ie secundar  
 

 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entit ilor publice, modificat i completat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 i 
O.S.G.G. nr. 530/2016; 

 Hot rârea nr. 1398/2009 pentru înfiin area, organizarea i func ionarea Institutului Na ional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construc ii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial  Durabil  URBAN-
INCERC; 

 Alte reglement ri în domeniul muncii. 
 
6.4. Alte documente, inclusiv reglement ri interne ale entit ii publice 
 

 Regulamentul privind organizarea i func ionarea INCD URBAN INCERC; 
 Regulamentul Intern al INCD URBAN INCERC 

 

7. Defini ii i abrevieri ale termenilor utiliza i în procedura de sistem 
 

7.1. Defini ii ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Termenul Defini ia i/sau, dac  este cazul,  
actul care define te termenul  

1. Atribu ie Un ansamblu de sarcini de acela i tip, necesare pentru realizarea 
unei anumite activit i sau unei p r i a acesteia,  
care se execut  periodic sau continuu i care implic  cuno tin e 
specializate pentru realizarea unui obiectiv specific 

2. Func ie Totalitatea posturilor care au caracteristici asem n toare din punctul 
de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competen elor, 
responsabilit ilor i procedurilor 

3. Sarcina  Cea mai mic  unitate de munc  individual  i care reprezint  
ac iunea ce trebuie efectuat  pentru realizarea unui obiectiv primar 
asociat acesteia; realizarea unei sarcini f r  atribuirea de 
competen e adecvate nu este posibil ; atribuirea de sarcini 
presupune fixarea de responsabilit i 

4. Fi a postului Document care define te locul i contribu ia postului în atingerea 
obiectivelor individuale i organiza ionale, caracteristic atât 
individului, cât i entit ii, i care precizeaz  sarcinile i 
responsabilit ile care îi revin titularului unui post  

5. Procedur  de sistem Procedur  care descrie o activitate sau un proces care se desf oar  
la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate 
public  

6. Edi ie a unei proceduri  
de sistem 

Forma ini ial  sau actualizat , dup  caz, a unei proceduri de sistem 
aprobat  i difuzat  

7. Revizia în cadrul unei edi ii Ac iunile de modificare, ad ugare, suprimare sau altele asemenea, 
dup  caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei edi ii a 
procedurii de sistem, ac iuni care au fost aprobate i difuzate 

8. Procedur  formalizat  Prezentarea detaliat , în scris, a tuturor pa ilor care trebuie urma i, a 
modalit ilor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat, în vederea 
execut rii activit ii, atribu iei sau sarcinii. Procedurile formalizate 
pot fi proceduri de sistem i proceduri opera ionale. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.S. Procedur  de sistem 
 

2. E Elaborare 
 

3. V Verificare 
 

4. A Aprobare 
 

5. Ap. Aplicare 
 

6. Ah. Arhivare 
 

7. INCD URBAN INCERC Institutului Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii, 
Urbanism i Dezvoltare Teritorial  Durabil  URBAN-
INCERC 

 
8. Descrierea procedurii de sistem 
 

8.1. Generalit i 
 

Prezenta procedur  de sistem stabile te un set de reguli i opera iuni unitare, precum i 
responsabilit i în activitatea de implementare a Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini. 

Atribu iile, func iile, sarcinile fiec rui angajat se stabilesc în concordan  cu misiunea institu iei, 
care stabile te identitatea institu iei publice i legitimitatea existen ei sale în mediul organiza ional 
public, contribuind la crearea imaginii interne i externe a institu iei. 

 

Conducerea INCD URBAN INCERC asigur  întocmirea i actualizarea permanent  a 
documentului privind misiunea institutului, a regulamentelor interne, a fi elor posturilor, pe care le 
comunic  angaja ilor i asigur  identificarea func iilor sensibile. 
 

Misiunea institutului detaliaz  raporturile dintre management, salaria i, mediul actual i viitor i 
permite s  se în eleag  motivul existen ei i rolul fundamental al acesteia, func ia sa economic  i 
social  care o diferen iaz  de celelalte institute. 

 

Etapele necesare stabilirii misiunii institutului sunt urm toarele: 
 analiza misiunilor precedente, a valorilor institutului i verificarea concordan ei lor cu 

trendurile sectorului de activitate i cu influen ele mediului economic al institutului; 
 descrierea valorilor pe care institutul le recunoa te, a domeniilor de activitate i a rolului asumat 

în cadrul institutului, urm rindu-se ca cerin ele angaja ilor s  fie satisf cute; 
 informarea întregului personal cu privire la misiunea propus  i actualizarea acesteia cu 

eventualele corec ii ce se impun ca urmare a schimb rii politicilor institutului. 
 

Personalul institutului trebuie s  cunoasc  misiunea încredin at  institu iei i componen a 
structural  din care face parte, rolul fiec ruia în cadrul componen ei structurale, precum i obiectivul pe 
care îl are de atins institu ia. 

 
Postul aferent unei func ii reprezint  suma atribu iilor stabilite pentru o pozi ie din structura 

institutului. 
Posturile aferente func iilor i repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc pe baza: 
 atribu iilor i func iilor stabilite prin acte normative pentru institut; 
 structurii organizatorice aprobate; 
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Fi a postului aferent  unei func iei  define te i delimiteaz , în principal, urm toarele elemente: 
 contribu ia la realizarea scopurilor, func iilor, atribu iilor i obiectivelor institu iei; 
 con inutul i rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestat ; 
 limitele de autoritate aferente exercit rii func iei; 
 cerin ele i condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  o persoan  pentru a ocupa postul 

respectiv. 
 

Fi a postului reprezint  documentul care define te locul i contribu ia postului în atingerea 
obiectivelor individuale i organiza ionale, caracteristic atât individului, cât i entit ii, i care 
precizeaz  sarcinile i responsabilit ile care îi revin titularului unui post. 

 

Structura fi elor de post trebuie stabilit  astfel încât s  devin  un instrument pentru organizarea i 
gestionarea întregului personal, util în evaluarea performan elor i responsabilizarea angajatului. 

Fi a postului cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competen ele, 
responsabilit ile, rela iile cu alte posturi, cerin ele specifice privind preg tirea, calit ile, aptitudinile i 
deprinderile necesare realiz rii obiectivelor individuale stabilite pentru postul respectiv. 

 

Obiectivele individuale sunt exprim ri cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost 
creat i func ioneaz  postul respectiv. Aceste obiective se realizeaz  prin intermediul sarcinilor, ca 
urmare a competen ei profesionale, a autonomiei decizionale i a autorit ii formale de care dispune 
persoana angajat  pe postul respectiv. 

 

Func ia reprezint  totalitatea posturilor care au caracteristici asem n toare din punctul de vedere 
al sarcinilor, obiectivelor, competen elor, responsabilit ilor i procedurilor. 

Func ia poate fi: 
 de conducere - caracterizat  printr-o sfer  larg  de responsabilit i i competen e în leg tur  cu 

misiunea ce trebuie îndeplinit  i presupune previziunea, organizarea, antrenarea, stimularea i 
controlul altor persoane; 

 de execu ie - caracterizat  prin obiective individuale limitate, c rora le sunt asociate 
competen e i responsabilit i mai reduse, iar sarcinile încorporate nu implic  lu ri de decizii 
asupra activit ii altor persoane. 

 

Sarcina este cea mai mic  unitate de munc  individual  i reprezint  ac iunea ce trebuie efectuat  
pentru realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia; realizarea unei sarcini f r  atribuirea de 
competen e adecvate nu este posibil ; de asemenea, atribuirea de sarcini presupune fixarea de 
responsabilit i. 

 

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

Responsabilitatea este obliga ia de a îndeplini sarcina atribuit  a c rei neîndeplinire atrage 
sanc iunea corespunz toare tipului de r spundere juridic . 

Responsabilitatea asociat  unui post reprezint  obliga ia moral  i legal  ce revine angajatului de a 
îndeplini obiectivele, la nivelul cerin elor de calitate i eficien  necesare. 

Atribu ia reprezint  un ansamblu de sarcini de acela i tip, necesare pentru realizarea unei anumite 
activit i sau unei p r i a acesteia, care se execut  periodic sau continuu i care implic  cuno tin e 
specializate pentru realizarea unui obiectiv specific. 

 

Activitatea const  în totalitatea atribu iilor de o anumit  natur , care determin  procese de munc  
cu un grad de omogenitate i similaritate ridicat, cuno tin ele necesare realiz rii activit ii din domenii 
limitate, personalul utilizat putând avea astfel o preg tire profesional  sensibil unitar .  

Activitatea cuprinde atribu ii omogene ce revin compartimentelor institu iei. 
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Identificarea func iilor sensibile i a func iilor considerate ca fiind expuse, în mod special, la 
corup ie se face de c tre conducerea entit ii. Pentru eliminarea riscurilor, conducerea entit ii stabile te 
o politic  adecvat  de gestionare a personalului care ocup  astfel de func ii. 

Func iile sensibile i cele considerate ca fiind expuse, în mod special, la corup ie pot fi ata ate 
tuturor activit ilor privind gestionarea resurselor umane, financiare i informa ionale. 

 

Conducerea INCD URBAN INCERC identific  func iile sensibile pe baza inventarului func iilor 
sensibile i a listei salaria ilor care ocup  aceste func ii sensibile.  

În situa ia în care hot r te s  declare existen a func iilor sensibile, va elabora un plan pentru 
rota ia personalului la intervale, de regul , de minimum 5 ani.  

În situa ia în care conducerea entit ii hot r te s  nu declare unele func ii sensibile, atunci, în mod 
obligatoriu, va implementa activit i de control suplimentare sau alte m suri pe fluxul procesului 
respectiv, astfel încât, în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activit ilor desf urate în 
cadrul entit ii s  fie minime. 
 
8.2. Documente utilizate 
 

8.2.1. Lista i provenien a documentelor utilizate 
 Fi a postului; 
 Procedura opera ional  privind elaborarea, aprobarea i difuzarea Regulamentului de organizare 

i func ionare al INCD URBAN INCERC; 
 Regulamentul de organizare i func ionare al INCD URBAN INCERC; 
 Actul administrativ prin care se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare; 
 Procedura opera ional  privind elaborarea, aprobarea i difuzarea fi ei de post; 
 Procedura opera ional  privind stabilirea func iilor sensibile. 

 

8.2.2. Con inutul i rolul documentelor utilizate 
 Procedura opera ional  privind elaborarea, aprobarea i difuzarea fi ei de post; 
 Fi a postului, care prevede atribu iile aferente postului i este pus  la dispozi ia persoanei care 

ocup  postul; 
 Procedura opera ional  privind elaborarea, aprobarea i difuzarea Regulamentului de organizare 

i func ionare al INCD URBAN INCERC, care prevede pa ii ce trebuie urma i în vederea 
elabor rii, aprob rii i difuz rii Regulamentului de organizare i func ionare; 

 Actul administrativ prin care se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare; 
 Regulamentul de organizare i func ionare; 
 Procedura opera ional  privind stabilirea func iilor sensibile. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 
Fi ele de post sunt întocmite de compartimentul resurse umane, se aprob  de conducerea entit ii 
publice i se comunic  persoanei care ocup  postul respectiv. 
 
8.3. Resurse necesare 
 

8.3.1. Resurse materiale 
Resursele materiale necesare implement rii Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini sunt: calculatoare 
personale, birourile, rechizite. 
 

8.3.2. Resurse umane 
Resursele umane necesare implement rii Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini sunt: Comisia de 
monitorizare coordonare i îndrumare metodologic  a dezvolt rii sistemului de control intern 
managerial, Compartimentul de diseminare a informa iilor, marketing i resurse umane. 
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8.3.3. Resurse financiare 
Resursele financiare necesare implement rii Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini sunt stabilite prin 
bugetul entit ii. 
 

8.4. Modul de lucru 
 

8.4.1. Planificarea opera iunilor i ac iunilor activit ii 
Pentru implementarea Standardului 2 - Atribu ii, func ii, sarcini, Comisia de monitorizare coordonare i 
îndrumare metodologic  a dezvolt rii sistemului de control intern managerial , va proceda la: 

 Stabilirea i comunicarea misiunii institu iei c tre întregul personal; 
 Stabilirea structurii func ionale în vederea îndeplinirii misiunii institu iei, astfel încât s  acopere 

întregul spectru de activit i i s  distribuie aceste activit i având grij  s  se evite suprapunerile 
i paralelismele; 

 Elaborarea/actualizarea Regulamentului de organizare i func ionare/Regulamentului de ordine 
interioar , în func ie de legisla ia aplicabil  activit ilor generale i specifice institu iei sau în 
func ie de modific rile legislative; 

 Stabilirea modalit ii de comunicare, c tre toate persoanele angajate, a prevederilor 
Regulamentului de organizare i func ionare, în func ie de modific rile legislative; 

 Asigurarea respect rii unit ii de conducere la fiecare nivel, astfel încât fiecare subordonat s  
aib  un singur ef direct; 

 Stabilirea atribu iilor fiec rui post; 
 Asigurarea continuit ii în realizarea activit ilor; 
 Întocmirea, aprobarea i comunicarea fi elor de post; 
 Asigurarea flexibilit ii, în cazul diferitelor situa ii, cum ar fi: amplific ri în cazul dezvolt rii 

entit ii, reduceri de posturi în cazul restructur rii ori comas rii unor compartimente; 
 Identificarea i inventarierea func iilor sensibile i a func iilor considerate ca fiind expuse la 

corup ie; 
 Stabilirea politicii de gestionare a personalului care ocup  func ii sensibile i func ii considerate 

ca fiind expuse la corup ie; 
 Elaborarea i aprobarea planului de rota ie a persoanelor care ocup  func ii sensibile. 

 
8.4.2. Derularea opera iunilor i ac iunilor activit ii  
Implementarea i dezvoltarea Standardului 2 – Atribu ii, func ii, sarcini presupune derularea 
urm toarelor activit i: 

 Stabilirea misiunii institu iei; 
 Stabilirea structurii func ionale corespunz toare; 
 Întocmirea fi elor de post; 
 Asigurarea continuit ii activit ii; 
 Îndeplinirea misiunii institu iei; 
 Identificarea i inventarierea func iilor sensibile i a func iilor considerate ca fiind expuse la 

corup ie; 
 Stabilirea politicii de gestionare a personalului care ocup  func ii sensibile i func ii considerate 

ca fiind expuse la corup ie; 
 Elaborarea i aprobarea planului de rota ie a persoanelor care ocup  func ii sensibile. 
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8.4.3. Verificarea rezultatelor activit ii privind implementarea Standardului 2 – Atribu ii, 
func ii, sarcini 

 Exist  un sistem prin care sunt aduse la cuno tin a personalului documentele 
elaborate/actualizate privind misiunea entit ii, regulamentele interne i fi ele de post.  

 Exist  un sistem prin care sunt identificate i inventariate func iile considerate ca fiind în mod 
special expuse la corup ie. 

 Exist  un sistem prin care sunt stabilite m suri suficiente i adecvate pentru a reduce la un nivel 
acceptabil riscurile asociate func iilor sensibile. 

 
Indicator de evaluare 
 

Num r fi e de post  / Num r posturi  x 100 
 
9. Responsabilit i i r spunderi în derularea activit ii 
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul/Sucrsala 
(postul)/ac iunea 

(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       … 

 
10. Anexe, înregistr ri, arhiv ri 
 

Arhivare Nr. 
anex  

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprob  Num r de 
exemplare 

Difuzare 
Loc Perioad  

Alte 
elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.          
2.          
…          
n         
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11. PROCEDURA 
Pas Responsabil(i) Descriere Timp 

alocat* 
Termen** Riscuri 

I. STABILIREA MISIUNII INSTITU IEI I COMUNICAREA ACESTEIA C TRE ÎNTREGUL PERSONAL 

Stabile te misiunea institu iei prin analiza misiunii precedente, a valorilor 
institu iei, verificând concordan a acestora cu trendurile sectorului de activitate 
i cu influen ele mediului economic al entit ii. 

  Misiunea institu iei nu este 
stabilit . 

Descrie valorile pe care institu ia le recunoa te, domeniile de activitate i rolul 
asumat în cadrul entit ii, urm rindu-se ca cerin ele angaja ilor s  fie satisf cute. 

  Nu sunt identificate toate 
domeniile de activitate. 

 
1. 
 

 
Comisia de monitorizare 
coordonare i îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii sistemului de 
control intern managerial Informeaz  întregul personal cu privire la misiunea propus  i la actualizarea 

acesteia cu eventualele corec ii ce se impun ca urmare a schimb rii politicilor 
institu iei publice. 

  Personalul nu cunoa te 
misiunea institu iei. 

II. STABILIREA STRUCTURII FUNC IONALE 
Stabile te structura func ional  pentru îndeplinirea misiunii institu iei.    Structura func ional  nu 

asigur  îndeplinirea misiunii 
institu iei. 

Stabile te num rul de posturi necesare pentru acoperirea întregului spectru de 
activit i derulate în cadrul institu iei publice. 

  Num rul de posturi nu acoper  
întregul spectrul de activit i.  

 
1. 
 

 
Comisia de monitorizare 
coordonare i îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii sistemului de 
control intern managerial Distribuie activit ile astfel încât s  se evite suprapunerile i paralelismele.   Acelea i activit i se reg sesc 

în mai multe fi e de post. 
 
III. ELABORAREA/ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE I FUNC IONARE/REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR  

Elaboreaz /Actualizeaz  Regulamentul de organizare i func ionare/ 
Regulamentul de ordine interioar  în func ie de legisla ia aplicabil  activit ilor 
generale i specifice institu iei sau în func ie de modific rile legislative. 

  Regulamentul de organizare i 
func ionare/ Regulamentul de 
ordine interioar  nu este 
actualizat în func ie de 
modific rile legislative.  

 
1. 

 
Comisia de monitorizare 
coordonare i îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii sistemului de 
control intern managerial Comunic  întregului personal Regulamentul de organizare i func ionare/ 

Regulamentul de ordine interioar . 
  Regulamentul de organizare i 

func ionare/ Regulamentul de 
ordine interioar  nu este 
comunicat întregului personal. 

IV. ELABORAREA I COMUNICAREA FI ELOR DE POST 
Stabile te unitatea de conducere la fiecare nivel, astfel încât fiecare subordonat 
s  aib  un singur ef direct. 

  Func iile de conducere nu sunt 
stabilite corespunz tor. 

1. 
 

Comisia de monitorizare 
coordonare i îndrumare 
metodologic  a Stabile te atribu iile fiec rui post, astfel încât s  se asigure continuitatea   Nu sunt identificate situa iile 
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Pas Responsabil(i) Descriere Timp 
alocat* 

Termen** Riscuri 

activit ii. generatoare de întreruperi de 
activitate. 

Întocme te, aprob  i comunic  fi ele de post, sub semn tur , persoanelor care 
ocup  posturile respective.  

  Fi ele de post nu sunt 
comunicate persoanelor care 
ocup  posturile. 

dezvolt rii sistemului de 
control intern managerial 

Actualizeaz  fi ele de post, în func ie de modific rile legislative sau de 
reorganizarea institu iei. 

  Fi ele de post nu sunt 
actualizate în func ie de 
modific rile legislative sau de 
reorganizarea institu iei.  

V. IDENTIFICAREA FUNC IILOR SENSIBILE 
1. Comisia de monitorizare 

coordonare i îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii sistemului de 
control intern managerial 

Solicit , prin adres , conduc torilor compartimentelor s  identifice func iile 
sensibile i func iile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corup ie i 
posibilit ile de rota ie a personalului pe aceste func ii. 

  Comisia de monitorizare nu 
ini iaz  niciun demers pentru 
identificarea func iilor 
sensibile. 

2. Conduc torii 
compartimentelor/ 
sucursalelor 

Identific  func iile sensibile i func iile considerate ca fiind expuse, în mod 
special, la corup ie i transmit, prin adres , informa iile solicitate. 

  Nu sunt identificate toate 
func iile sensibile. 

3. Comisia de monitorizare 
coordonare i îndrumare 
metodologic  a 
dezvolt rii sistemului de 
control intern managerial 

Inventariaz  func iile sensibile i func iile considerate ca fiind expuse, în mod 
special, la corup ie la nivelul entit ii publice, prin centralizarea datelor primite. 
 
Elaboreaz  Planul de rota ie a salaria ilor care ocup  func ii sensibile. 

  Inventarierea func iilor 
sensibile se realizeaz  f r  
consultarea conduc torilor de 
compartimente. 

 
 
* Timpul alocat opera iunii îl stabile te fiecare entitate public  în func ie de specificul acesteia. 
** Termenul pentru realizarea opera iunii se stabile te de fiecare entitate public  în func ie de specificul acesteia. 
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                                                                                FI A POSTULUI 

anex  la contractul individual de munc  nr.......... din ......................... 
 
 

A. Identificarea postului 
 Numele i prenumele titularului : ....................................... 
 Denumirea postului: ............................................................ 
 Pozi ia în COR: .................................................................... 
 Loca ia: ................................................................................. 
 Laborator: ............................................................................ 
 Nivelul postului: 

a. Conducere/Coordonare: ................................................... 
b. Execu ie: ........................................................................... 

 Rela iile: 
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): 

-  se subordoneaz : ......................................................... 
-  are în subordine: .......................................................... 

b. Func ionale (colaborare, pe orizontal ): ..................................................................... 
c. Reprezentare (colaborare, consultan ): ..................................................................... 

 
 

B. Descrierea postului 
 Obiectivele postului  

- .......................................................................................................................................... 
- .......................................................................................................................................... 
- .......................................................................................................................................... 

 
 

 Sarcini de serviciu 
 

- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 

 
 Obliga ii i restric ii 

 
 
  

- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
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C. Condi iile postului de lucru 
c.1. Programul de lucru este .............................. /luni-vineri sau dup  caz, conform actului adi ional.  
c.2. Activitatea se desf oar  ................................................................................................................ 
c.3. Deplas ri : ................................................. 

 
 

D. Indicatori de performan  :   
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 
- .............................................................................................................................................. 

 
 

E. Perioada de evaluare a performan elor : .............................................................................. 
 
 

F. Nivelul de studii : .....................................................................................................................  
 
 

G. Competen ele postului (pachet de competen e): 
g.1. ....................................................................... 
g.2. .......................................................................   
g.3. .......................................................................... 

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

 
H. Experien a de lucru necesar  (vechime în specialitatea cerut  de post, conform reglement rilor  
     legale):  
                   În specialitate:  ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Director general,                                                                                               Titular, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimentele indiferent de denumirea lor viitoare, r mân compartimente de specialitate cu responsabilit i în domeniu i nu produc 
efecte de fond fi ei postului 
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Anexa 2 
Nr. ……din ……… 

 
 

                                      C tre, 
 

…………………… 
(se va trece denumirea compartimentului din cadrul entit ii publice, 

precum i numele, prenumele i func ia conduc torului compartimentului) 
 
 
În vederea implement rii i dezvolt rii Standardului 2 – Atribu ii, func ii, sarcini din Anexa 1 la 

O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entit ilor publice, 
modificat  i  completat  prin  O.S.G.G.  nr.  530/2016,  v  solicit m  s  ne  transmite i,  pân  la  data  de  
………….,  urm toarele informa ii:  

 Func iile sensibile i func iile considerate ca fiind expuse în mod special la corup ie din cadrul 
compartimentului; 

 Planul pentru rota ia personalului; 
 M surile care urmeaz  a fi întreprinse în cazul în care nu exist  posibilitatea rota iei persoanelor 

care ocup  func ii sensibile. 
 
 
Cu considera ie, 
 

Nume i prenume ………….., 

Pre edintele 

Comisiei de monitorizare coordonare i îndrumare metodologic  

a dezvolt rii sistemului de control intern managerial 
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12. Cuprins 
 

Num rul 
componentei 

în cadrul 
procedurii de 

sistem 

Denumirea componen ei din cadrul procedurii de sistem Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau, dup  caz, 
a reviziei în cadrul edi iei procedurii de sistem 

 

2. Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii de sistem  
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz  edi ia sau, dup  caz, revizia din 

cadrul edi iei procedurii de sistem  
 

4. Scopul procedurii de sistem  
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem  
6. Documentele de referin  (reglement ri) aplicabile activit ii procedurate  
7. Defini ii i abrevieri ale termenilor utiliza i în procedura de sistem  
8. Descrierea procedurii de sistem  
9. Responsabilit i i r spunderi în derularea activit ii  
10. Anexe, înregistr ri, arhiv ri  
11. Procedura  
12. Cuprins  
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