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Introducere

Prezentul ghid este un instrument orientativ dedicat persoanelor implicate în
implementarea sistemului de control managerial intern din MECS și din
instituțiile și unitățile care funcționează subordonarea MECS.
1. Care este structura acestui ghid?
Prima parte a ghidului abordează aspectele teoretice referitoare la sistemul de
control intern, respectiv: principiile, definirea, caracteristicile, componentele,
obiectivele, actorii și responsabilitățile lor în implementarea SCMI. În capitolul
următor este prezentat instrumentarul SCMI.
Cea mai importantă componentă a documentului este cea referitoare la
metodologia cadru privind implementarea SCMI în MECS și în instituțiile și
unitățile care funcționează în subordonarea MECS, precum și metodologia de
raportare a dezvoltării acestuia. O atenție deosebită am acordat-o menagementul
riscurilor, căruia i-am dedicat un capitol separat. Importanța și limitele privind
eficacitatea controlului intern sunt, de asemenea, abordate în partea a II-a a
ghidului.
Partea a treia este dedicată prezentării unor documente specifice implementării
SCMI în instituțiile publice (proceduri generale, registrul riscurilor). Anexele
ghidului includ o serie de instrumente de lucru care vin în sprijinul managerilor
instituțiilor publice pentru a implementa și dezvolta controlul managerial intern.
2. De ce este necesar un ghid de implementare a SCMI în instituțiile și unitățile de
învățământ preuniversitar care funcționează în coordonarea sau subordonarea
MECS?
Reforma sistemului de control financiar public în Romania a presupus trecerea
de la un sistem exercitat din exteriorul instituției, axat pe inspecții, la un sistem
propriu de control capabil să reducă riscurile cu care se confruntă instituția în
atingerea obiectivelor sale. SCMI înseamnă necesitatea adoptării și aplicării
unui nou tip de management la nivelul instituțiilor publice.
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Controlul intern este o modalitate de îmbunătățire a responsabilității și
răspunderii manageriale.
Implementarea controlului intern oferă instituției mecanisme suport de a
gestiona schimbările din mediul intern și extern.
3. Cui îi este adresat acest ghid?
Acest ghid se adresează MECS și instituțiilor și unităților care funcționează în
subordonarea MECS:
-

Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti;

-

Unități conexe ale inspectoratelor școlare (Casele corpului didactic,
palatele și cluburile copiilor, cluburi sportive școlare);

-

Instituții și unități de învățământ preuniversitar care funcționează în
în coordonarea MECS1 (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare,
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
Palatul Național al Copiilor).

4. Care este metodologia de elaborare a ghidului?
În cadrul proiectului Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a
instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial
intern au existat patru sesiuni de consultări cu personalul din sistemul de
educație preuniversitar, privind percepția asupra stării actuale a implementării
SCMI. În cadrul acestor evenimente desfășurate la nivel național, au fost
identificate principalele probleme ale implementării SCMI în sistemul de
educație preuniversitar și propunerile cu privire la conținuturile care să fie
dezvoltate în cadrul unui ghid.
Sursele de informaţii folosite în elaborarea ghidului sunt diverse, ele provenind
din legislația națională actualizată (ultimele modificări legislative cuprinse în
1

ANEXA Nr. 4 a HG nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice stabilește lista instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar
subordonate MECS.
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Ordinul SGG nr. 400/12.06.2015), practici internaţionale şi dintr-o bibliografie
relevantă pentru domeniul abordat.
Nevoile la nivel de sistem au fost identificate în analiza diagnostic care a
precedat elaborarea ghidului;
In cadrul consultărilor la nivel național au fost stabilite principalele probleme
ale implementării SCMI în sistemul de învățământ preuniversitar.
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1. CONTROLUL INTERN. DEFINIREA CONCEPTELOR

1.1.

Ce este controlul intern?

Controlul intern este un proces dinamic integrat de adaptare permanentă a
instituției publice la schimbările din mediul extern. Managementul și personalul
de la toate nivelele trebuie să fie implicate în procesul de gestionare a riscurilor,
astfel încât să existe un anume grad de certitudine asupra atingerii obiectivelor
instituționale2.
Activitatea de control este un mijloc de analiză a activităților instituției,
adoptare și aplicare a unui nou tip de management intern care se asociază
frecvent cu activitatea de cunoaștere, permițând astfel managementului să
coordoneze activitățile din cadrul organizației într-un mod eficient.
Controlul intern este privit ca funcţie managerială și nu ca operațiune de
verificare. Prin exercitarea funcției de control, conducerea constată abaterile
rezultate de la obiectivele stabilite, analizează cauzele și dispune măsurile
corective sau preventive care se impun.
1.2.

Care sunt caracteristicile controlului intern?

a) Procesualitatea controlului intern
Controlul intern este un proces în continuă transformare, care îşi adaptează
permanent instrumentele şi tehnicile la schimbările survenite în cultura
organizaţiei.
Controlul nu este un scop în sine, ci un mijloc. Rolul controlului este să
confirme aşteptările managementului prin utilizarea unor procedee, tehnici și
instrumente specifice.
b) Relativitatea controlului intern

2

INTOSAI, Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, pag.6
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Managementul instituției publice aşteaptă de la controlul intern asigurări
rezonabile bazate pe evaluarea riscurilor, prin concentrarea pe principii ale
performanţei (economicitate, eficienţă şi eficacitate).
Un control intern care ar viza identificarea tuturor riscurilor existente și
atingerea obiectivelor propuse în condiţii de eficienţă, ar fi costisitor şi
neeconomic.
c) Universalitatea controlului intern
Fiecare membru al instituției publice este responsabil pentru exercitarea
controlul intern.
Mediul de control este în schimbare, iar acest fapt impune adaptarea
controlului la nivelul fiecărei activităţi, diferenţiat și integrativ, construit în
raport de interesele organizaţiei.
Excesul de norme, reguli, proceduri împiedică realizarea unui control eficient,
de aceea este necesară găsirea unui echilibru optim în vederea stabilirii acestora.
Organizarea și exercitarea controlului intern impune flexibilitate. Nu se pot fixa
reguli pentru fiecare situaţie întâlnită; din această perspectivă, o regulă
neactualizată, sau prea rigidă în aplicare, ar stagna procesul și ar conduce la
ineficiență.
1.3.

Cine sunt responsabilii pentru controlul intern și care sunt atribuțiile
lor?

Conform prevederilor legale (OUG 119/1999 și OSGG nr. 400/12.06.2015),
responsabilii cu implementarea SCMI sunt:
Conducătorii instituțiilor;
Responsabilul Structurii de implementare a SCIM
Membrii Structurii de implementare a SCIM;
Conducătorii compartimentelor componente ale instituției publice;
Restul angajaților.
Managerul general /ordonatorul de credite, precum și celelalte persoane care
ocupă o funcţie de conducere în instituția publică, sunt responsabile pentru
definirea, proiectarea, implementarea și perfecționarea continuă a sistemului de
control intern.
11

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale
2007-2013

„Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)””
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
SMIS 37635

1.4.

Ce sunt standardele de control intern?

Standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management pe
care instituțiile publice trebuie să le aplice;
Scopul standardelor este de a crea un sistem de referință care să permită
evaluarea sistemelor de control din instituții publice de același fel sau în cadrul
aceleiași instituții la momente diferite și să evidențieze zonele și direcțiile de
schimbare.
Standardele sunt grupate pe criteriile a cinci elemente-cheie ale controlului
intern:
1.5.

Care sunt componentele sistemului de control intern?

Controlul intern cuprinde 5 elemente componente strâns interdependente între
ele, care decurg din maniera în care sunt administrate activităţile şi care sunt
integrate acestor activităţi. (v. tabelul de mai jos)
Punerea în practică a acestor componente se realizează în mod diferit în
conformitate cu particularităţile fiecărei instituții publice.
Există o relaţie directă între obiectivele generale (ceea ce îşi propune să
realizeze instituția) şi elementele componente ale controlului intern, (ceea ce
este necesar pentru a le atinge).

Tabel 1. Elementele cheie ale controlului intern/managerial
Elemente
Descriere
Acoperă elemente ca: onestitate și alte valori etice; managementul și
1. Mediul de
competențele profesionale ale angajaților (nivel de cunoștințe,
control
competențe și experiență); scopul și sarcinile, drepturile și
responsabilitățile fiecărei unități organizatorice.
2. Performanțe și Probabilitatea de realizare a obiectivelor unității crește prin: stabilirea
și monitorizarea punerii în aplicare a sarcinilor, identificarea
managementul
riscurilor, analiza de risc, reacția la risc și remedierea acțiunii.
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riscurilor

3. Activitățile de
control

4. Informarea și
comunicarea

5. Evaluare și
audit

1.6.

Conducerea se poate concentra pe identificarea și măsurarea
oportunităților, a amenințărilor legate de planurile operaționale, pe
obiectivele măsurabile definite ca documente strategice, pe activitățile
legate de buget.
Constituie un răspuns la un risc specific pe care unitatea intenționează
să-l reducă prin: documentarea sistemului de control
(documentarea, înregistrarea și aprobarea operațiunilor, împărțirea
obligațiilor cheie, verificarea operațiunilor înainte și după punerea în
aplicare, înregistrarea abaterilor de la proceduri, instrucțiuni sau
ghiduri, continuitatea operațiunilor, accesul selectiv și controlat al
oamenilor la informații, resursele materiale și financiare);
mecanismele de control ale sistemului (comunicarea atribuțiilor, a
responsabilităților și limitelor de competență, evaluarea sistematică a
activității fiecărui salariat, repartizare sarcinilor care să permită
detectarea și corectarea erorilor).
Grupează aspectele care țin de crearea unui sistem informațional
adecvat și a unui sistem de raportare privind punerea în practică a
planului managerial, a bugetului, a utilizării resurselor și a gestionării
documentelor.
Informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a
rapoartelor financiare trebuie să fie corecte, complete și furnizate la
timp.
Se monitorizează: riscurile inerente (complexitatea, descentralizarea,
problemele recurente, lipsa de răspuns la deficiențele anterioare);
expunerile la risc (schimbările în mediul de reglementare, fluctuațiile
de personal, schimbările de sistem și proces, creșterea rapidă, noile
programe, serviciile și personalul).

Care sunt cerințele pentru un control intern viabil?

să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului (intern şi extern) specific
instituției publice;
să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile derulate la
nivelul instituţiei;
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UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale
2007-2013

„Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)””
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
SMIS 37635

să fie construit cu „instrumentarul” aplicabil oricărei instituții publice;
să ofere asigurări rezonabile că obiectivele instituției publice vor fi atinse;
costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate
din funcţionarea sa ca sistem;
să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de
control intern elaborate și aprobate prin O.S.G.G.3 nr. 400/12.06.2015.

3

Ordinul Secretariatului General al Guvernului
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2.

INSTRUMENTELE DE CONTROL INTERN. DEFINIȚIE

2.1. Care este instrumentarul4 de control intern/managerial?
Responsabilii care au sarcina construirii sistemului de control intern într-o
intituție publică vor crea și dezvolta acele instrumente de control intern, după caz, ce
permit deținerea unui bun control asupra funcționării instituției în ansamblul ei, precum
și a fiecarei activități/operațiuni în parte. Ca urmare, prin instrument de control intern se
înțelege orice măsură, procedeu, mijloc sau actiune stabilite și implementate, în acest
scop, de catre conducerea instituției publice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiectivele
Mijloacele
Sistemul informațional
Organizarea
Procedurile
Controlul

1. Obiectivele
Se formulează de către conducătorul instituției în concordanță cu activitatea și
atribuțiile specifice ale acesteia și se includ într-un document de politică sau
într-un plan managerial strategic, aprobat de către Consiliul de administrație și
comunicat întregului personal.
Plecând de la obiectivele generale ale instituției publice, fiecare
compartiment/structură funcțională a instituției publice în funcţie de anumite
criterii, cum ar fi:
-

să contribuie la realizarea misiunii pentru care a fost organizată și
funcţionează structura respectivă;

4

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/legislatie/indrumar24ian.pdf, Îndrumar
metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice.
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-

să fie specifice structurii funcţionale;

-

să fie măsurabile, respectiv exprimate în valori, rapoarte, indicatori de
activitate sau de calitate;

-

să poată fi monitorizate prin sistemul de informare aflat la dispoziţia
managementului;

-

să fie încadrate în timp;

Abaterile de la aceste criterii constituie o slăbiciune a sistemului de control
intern, iar absenţa lor constituie un punct slab al instituției publice.
2. Mijloacele
Reprezintă ansamblul resurselor umane, financiare, materiale și informaționale,
privite în strânsă legătură cu obiectivele instituției publice.
Resursele umane – existenţa unui personal slab pregătit, incompetent
presupune un sistem de control intern ineficient, în cadrul căruia cazurile de
disfuncţii sau nereguli sunt frecvente.
Mijloacele financiare – bugetele aprobate trebuie să fie conforme cu
obiectivele, orice neproporţionalitate între acestea generează apariţia
problemelor.
Mijloacele tehnice – trebuie adaptate în funcţie de cerinţele și scopul
obiectivelor.
3. Sistemul informațional
Reprezintă totalitatea operațiilor de culegere, prelucrare, sistematizare,
valorificare și transmitere a informațiilor și datelor. Acesta cuprinde atât
sistemul informatic, cât și procesul de comunicare și informare;
Informaţiile trebuie să vizeze toate funcţiile instituției, să fie fiabile și uşor de
verificat, exhaustive, disponibile în timp util şi pertinente.
4. Organizarea
Este funcția managerială ce se referă la un ansamblu de măsuri, metode, tehnici
și operațiuni prin care conducerea instituției stabilește componentele procesuale
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și structurale ale instituției, în vederea realizării obiectivelor propuse, în
conformitate cu anumite principii, reguli, norme și criterii.
Principii:
-

Adaptarea – diversitatea organizărilor diferă de la o instituție la alta,
depinzând de mărimea acestora, de natura activităţilor, de obiective, de
mediul organizaţional, de structura juridică.

-

Obiectivitatea – organizarea nu trebuie construită în funcţie de oameni,
plecarea unui angajat nu trebuie să conducă la întreruperea activităţilor.

-

Separarea sarcinilor – presupune repartizarea sarcinilor astfel încât
acestea să nu fie realizate de una și aceeaşi persoană.

Elemente constitutive:
-

Organizarea ierarhică – permite înţelegerea funcţionării instituției.
Auditorul procedează la o analiză a conformităţii, respectiv dacă
realitatea structurală corespunde documentului de organizare elaborat şi
dacă persoanele din organigramă sunt cele responsabile cu diferitele
posturi.

-

Analiza de post – permite detectarea situaţiilor anormale, respectiv
sarcini neresponsabilizate, sarcini realizate de două ori, sarcini inutile
sau incompatibile.

-

Competenţa și libertatea de acţiune a angajaţilor – fiecare salariat
trebuie să cunoască ce trebuie să facă şi cum trebuie să facă.

-

Elementul material – elementele constitutive ale instituției publice se
dezvoltă într-un mediu organizaţional care trebuie astfel organizat încât
să permită funcţionarea și să asigure protecţia fizică a activelor şi a
persoanelor.

5. Procedurile
Reprezintă totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite și
regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii.
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De ce sunt utile procedurile?
-

Angajații înțeleg mai bine procesul și pașii ce trebuie urmați; astfel, scade
probabilitatea de a face greșeli dintr-o înțelegere inadecvată;

-

Procesul poate fi verificat mai simplu, cu rezultate mai bune, atât de către
management, cât și de către auditori;

-

Angajații noi asimilează mai repede informația necesară și au nevoie de o
perioada mai mică de adaptare;

-

Procesele care au la baza proceduri sunt, în general, mai bine structurate;
există proceduri standard de la care se poate porni, acestea se adaptează la
specificul instituției;

-

Prin stabilirea unor proceduri, un proces poate fi simplificat, deoarece se
pot identifica pașii redundanți, interdependențele, activitățile care nu aduc
valoare, blocajele din proces;

-

Unii angajați, din comoditate sau din alte motive, evită anumite cerințe
clare dacă nu sunt formalizate.

6. Controlul
Constă în compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzelor care
determină abaterile constatate, luarea măsurilor necesare cu caracter corectiv
sau preventiv.
Controlul este:
-

un act de asistenţă, pentru a ajuta personalul în sarcinile noi şi dificile;

-

un act gratificator, prin care se arată personalului că ne interesează ceea ce
face, că eforturile depuse şi performanţele realizate nu sunt ignorate;

-

un act de verificare, prin care se arată că cineva, periodic, observă şi
examinează activităţile derulate.

3.
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4.

CONCLUZII
Realizarea unui sistem de control intern se referă la controlul factorilor
perturbatori - a riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor.
Factorii de decizie trebuie să își asume implementarea SCMI.
Implementarea Codului controlului intern trebuie susținută de instrumente
adecvate.
SCMI nu este un eveniment singular, ci reprezintă o serie de acțiuni, aflate
într-o dinamică permanentă.
Controlul intern NU înseamnă:
o a practica în permanență o supraveghere excesivă a ceea ce se
execută;
o a întinde curse pentru descoperirea erorilor.
Legislația privind SCMI nu semnifică doar elaborarea de proceduri
organizate pe activități identificate ca fiind procedurabile, ci înseamnă
trecerea instituțiilor publice la un nou tip de management, adecvat unei
organizații flexibile, care include managementul strategic, managementul
performanței și managementul riscurilor.
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PARTEA II. IMPLEMENTAREA SCMI ÎN CADRUL MECS ȘI
INSTITUȚIILOR ȘI UNITĂȚILOR CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN SUBORDINEA
MECS
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Metodologia cadru privind implementarea sistemului de control managerial intern
în MECS și în instituțiile și unitățile care funcționează în subordonarea MECS
1.1.

Ce presupune procesul de implementare a SCMI?
Principalele măsuri necesare pentru implementarea SCMI și responsabilii sunt
prezentați în tabelul de mai jos (cf. OSGG 400/2015):

Tabel 2. Procesul de implementare a SCMI în instituțiile publice
Structura de monitorizare, coordonare
Conducerea instituției publice
şi îndrumare metodologică privind
SCMI
1. Dispune măsurile necesare pentru
elaborarea şi/sau dezvoltarea SCMI,
inclusiv a Registrului riscurilor şi a
procedurilor operaţionale.
2. Prin act de decizie internă, constituie
Structura de monitorizare, coordonare
şi îndrumare metodologică pentru
implementarea şi/sau dezvoltarea SCMI
şi stabileşte preşedintele şi secretarul
acesteia.
Decizia cuprinde şi componenţa şi modul
de organizare în funcţie de volumul şi
complexitatea activităţilor.
3. Membrii structurii SCMI studiază
OSGG nr. 400/2015.
4. Membrii structurii elaborează şi
actualizează Programul de dezvoltare a
SCMI care cuprinde: obiectivele,
acţiunile, responsabilităţile, termenele,
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precum şi
măsurilor.

alte

componente

ale

Programul cuprinde, în mod distinct,
activităţile
de
perfecţionare
profesională, prin organisme abilitate,
atât a persoanelor cu funcţii de conducere,
cât şi a celor cu funcţii de execuţie.
5. Programele elaborate şi actualizate şi
actele administrative de constituire şi
modificare a structurii se transmit
pentru informare şi armonizare la
instituțiile publice ierarhic superioare, la
termenele stabilite, dar nu mai târziu de
15 martie a anului în curs.
6. Stadiul implementării şi dezvoltării
SCMI la nivelul instituției publice,
precum
şi
situaţiile
deosebite
constatate în funcţionarea structurii,
fac obiectul informării instituțiilor
publice ierarhic superioare, prin
transmiterea Situaţiilor semestriale
/anuale pentru evaluarea stadiului
implementării SCMI, la termenele
stabilite.
7. Preşedintele structurii coordonează
procesul de implementare a SCMI,
urmărind parcurgerea celor 10 etape
prezentate mai jos.
8. Structura
elaborează
Situaţia
centralizatoare semestrială/anuală şi
Raportul
asupra
stadiului
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implementării SCMI la data de
31.12.20.. şi îl înaintează conducerii
instituţiei pentru aprobare.
9. Conducerea
instituţiei
analizează,
aprobă și transmite SGG, în termenele
stabilite:
- Situaţiile
centralizatoare
semestriale/anuale, la termenele
stabilite;
- Raportul
asupra
stadiului
implementării SCMI la data de
31.12.20.., pe baza modelului din
Anexa 4.3 din OSGG nr. 400/2015.
1.2.

Constituirea Structurii de implementare a SCMI și modul de funcționare al
acesteia
Baza normativă o constituie OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management și control intern la
entităţile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, M.Of. nr.
444/22.VI.2015, art.3.
Responsabilitatea constituirea Structurii de implementare a SCMI revine
conducătorului instituției publice. Se constituie prin decizie a conducătorului
instituției publice ca urmare a hotărârii Consiliului de administrație al instituției
publice, după caz. La constituirea Structurii participă şefii de
compartimente/unităților funcționale ale instituției publice și specialişti recunoscuţi
din cadrul acestora.
Structura are următoarea componență:
-

responsabilul structurii care poate fi un inspector școlar general adjunct,
directorul adjunct, un membru al consiliului de administrație sau un angajat
specialist recunoscut, după caz, pentru a asigura autoritate acesteia;
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-

membri – persoane cu funcţii sau atribuții de conducere în structurile
funcționale ale instituției publice și șeful comisiei CEAC5, după caz;

-

secretariatul
tehnic,
contribuie
efectiv
la
organizarea
și
implementarea/dezvoltarea sistemului integrat de control și se află în
subordinea directă a conducătorului instituției.

Șeful compartimentului de audit intern (acolo unde este cazul) participă în
structură în calitate de observator şi asigură consilierea şi îndrumarea metodologică a
acesteia, pentru elaborarea lucrărilor specifice şi încadrarea în termene.
Dimensiunea Structurii de control managerial intern variază în funcție de:

a)

volumul şi complexitatea activităţilor instituției;

b)

existența și numărul structurilor subordonate;

c)

numărul angajaţilor din cadrul unității;

d)

posibilităţile concrete de prevenire a riscurilor asociate activităților
desfășurate la nivelul unității.

Modul de lucru al Structurii:

5

-

responsabilul Structurii stabilește rolul şi responsabilităţile fiecărui membru al
acesteia, precum şi planificarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor;

-

elaborează Planul de implementare/dezvoltare a SCMI, care conţine activităţile,
respectiv etapele de implementare/dezvoltare a SCMI, responsabilităţile
compartimentelor şi termenele de realizare;

-

asigură îndrumarea metodologică a procesului de implementare a SCMI și
monitorizarea progreselor înregistrate;

-

analizează și centralizează rezultatele din etapele procesului de implementare,
în vederea asigurării raportărilor periodice și a stabilirii în continuare a
măsurilor care se impun.

CEAC- Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
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-

elaborează Situaţia centralizatoare semestrială/anuală şi Raportul asupra
stadiului implementării SCMI la data de 31decembrie al anului în curs şi îl
înaintează conducerii instituţiei pentru aprobare.
Conducerea instituției publice:

- dispune măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea SCMI, inclusiv a
Registrului riscurilor şi a procedurilor operaţionale.
- analizează, aprobă și transmite SGG sau instituție publice în subordinea sau
coordonarea căreia se află, după caz, în termenele stabilite:
 Situaţiile centralizatoare semestriale/anuale, la termenele stabilite;
 Raportul asupra stadiului implementării SCMI la data de 31
decembrie al anului în curs, pe baza modelului din Anexa 4.3 din OSGG
nr. 400/2015.
1.3.

Etapele procesului de implementare a SCMI

ETAPA 1. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției publice
Standardele ale căror cerinţe vor fi avute în vedere sunt:
Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Standardul 5 – OBIECTIVE
Standardul 6– PLANIFICAREA
Stabilirea obiectivelor este responsabilitatea conducerii instituției publice, iar
responsabilitatea realizării acestora este atât de competența conducerii cât și a
angajaților.
Conducerea transpune obiectivele generale în obiective specifice și în rezultate
așteptate și le comunică salariaților.
Conducerea instituției publice realizează planuri/programe de activitate pentru
atingerea obiectivelor, cu maximul de resurse posibil de alocat;
Resursele sunt identificate și repartizate pornind de la nevoile pentru realizarea
obiectivelor;
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Conducerea actualizează/reevaluează obiectivele, în cazul în care se modifică
ipotezele/premisele care au stat la baza fixării lor.
Obiectivele trebuie definite astfel încât să răspundă pachetului de cerințe
S.M.A.R.T.6
ETAPA 2. Identificarea activităţilor/acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor
stabilite
Standardele avute în vedere:
Standardul 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Standardul 6 – PLANIFICAREA
Standardul 11– CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII
Membrii Structurii SCMI identifică activităţile şi acţiunile necesare pentru
realizarea obiectivelor;
Membrii structurii identifică principalele amenințări care pot conduce la
discontinuități în activități și întocmește un plan de continuare a activității;
Membrii structurii SCMI analizează atribuţiile, funcţiile şi sarcinile, stabilite pe
posturi prin structura organizatorică şi se asigură de existenţa separaţiei
atribuţiilor, de prevederi privind continuitatea activităţii şi de accesul la
resursele necesare pentru desfăşurarea acestora;
Separarea atribuțiilor și responsabilităților este una dintre modalitățile prin care
se reduce riscul de eroare, fraudă, încălcarea legislației, precum și riscul de a nu
putea detecta aceste nereguli.
ETAPA 3. Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe
obiectivele specifice instituției și descrierea arhitecturii SCMI
Standardele avute în vedere:

6

S- Precise (engleză - Specific), M – Măsurabile și verificabile; A – Necesare (en. Appropriate);
R – Realiste; T – cu termen de realizare (en. Time - dependent)
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Standardul 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA
Standardul 3 – COMPETENȚA, PERFORMANȚA
Standardul 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Standardul 6 – PLANIFICAREA
Membrii Structurii SCMI stabilesc forma/arhitectura sistemului de control
managerial care va fi implementată în cadrul unității.
Membrii Structurii SCMI se implică în stabilirea responsabilităţilor pentru
elaborarea şi/sau actualizarea unui cod de etică şi integritate profesională şi a
indicatorilor de rezultat sau a indicatorilor de performanţă pentru toate
activităţile asociate obiectivelor.
Împreună cu conducătorul instituției publice se identifică funcţiile sensibile din
cadrul organizaţiei, ştiind că acestea sunt acele funcţii/activităţi legate de
personalul instituției şi cu implicaţii financiare.
ETAPA 4. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor
Standardele avute în vedere:
Standardul 1 - ETICA ȘI INTEGRITATEA
Standardul 5 - OBIECTIVE
Standardul 6 – PLANIFICAREA
Standardul 8– MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 9– PROCEDURI
Se realizează de către membrii Structurii SCMI care identifică riscurile care pot
amenința realizarea obiectivelor ale instituției publice; acestea vizează efectele
ce decurg din nerespectarea regulilor minimale de management, conținute în
standarde.
Estimarea expunerii la risc se va face prin aprecierea priorității de intervenție
(cuantificarea putând fi efectuată de fiecare dată când aceasta este posibilă),
pentru a ști dacă aceasta este: risc înalt/extrem (I), risc moderat (II) sau risc
minor (III).
27

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale
2007-2013

„Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)””
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
SMIS 37635

Pentru fiecare risc identificat și estimat ca mărime, membrii Structurii SCMI
trec la evaluarea instrumentului de control adecvat, adică vor căuta răspunsul la
întrebarea: Ce instrument de control trebuie luat (sau implementat) pentru ca
riscul identificat să nu se producă?
Examinând situația de facto în cazul unui anumit risc identificat, membrii
Structurii SCMI identifică dacă există sau nu un instrument general de control
intern, destinat evitării riscului respectiv. Potrivit situației concrete constatate,
membrii Structurii:
-

validează instrumentul general de control intern, deja implementat;

-

redefinesc instrumentul general de control intern, în concordanță cu
natura și mărimea riscului;

-

concep și definesc instrumentul general de control intern adecvat,
necesar a fi implementat.

Un risc, oricare ar fi acesta, nu poate fi niciodată eliminat complet, dar poate fi
redusă considerabil probabilitatea de apariție a acestuia; întotdeauna există un
,,risc al instrumentului de control intern”, adică acela inerent instrumentului
însuși, care, conceput fiind de către oameni, ar putea avea și imperfecțiuni.
Această fază de lucru se încheie cu elaborarea Registrului riscurilor (v. modelul
din Anexa 2).
ETAPA 5. Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control
managerial intern
Standardele avute în vedere:
Standardul 1 - ETICA ȘI INTEGRITATEA
Standardul 5 - OBIECTIVE
Standardul 6 – PLANIFICAREA
Standardul 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Coroborarea Regulamentului de organizare și funcționare al instituției publice
cu Lista obiectivelor şi activităţilor pe compartimente/structuri funcționale,
care se concretizează în:
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1. Actualizarea ROF-ului;
2. Actualizarea fişelor posturilor prin stabilirea atribuţiilor de serviciu pentru
fiecare post;
3. Constituirea Arborelui activităţilor la nivelul instituției prin transferarea
activităţilor pe structura compartimentelor din organigramă în vederea
codificării acestora şi stabilirii responsabililor cu elaborarea şi actualizarea
sistematică a procedurilor de lucru;
4. Codificarea procedurilor
responsabile;

de

lucru

şi

stabilirea

persoanelor

5. Ierarhizarea procedurilor operaţionale în vederea stabilirii termenelor
de realizare: PO curente, PO periodice, PO anuale.
ETAPA 6. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații și a proceselor
Standardele avute în vedere:
Standardul 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA
Standardul 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR
Standardul 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ
Pentru fiecare activitate, membrii Structurii SCMI identifică procesele şi
documentele necesare derulării acestora, conţinutul proceselor realizate şi
rezultatele, respectiv documentele de ieşire;
Conducătorul instituției publice este cel care asigură funcționarea unui sistem
eficient de comunicare;
Conducerea instituției publice, prin compartimentul secretariat organizează
primirea/expedierea, înregistrarea corespondenței, astfel încât sistemul să fie
accesibil managerului, angajaților și terților interesați;
În funcție de tipul de purtător și de mijlocul de realizare utilizat cu privire la
corespondența, operațiunile de intrare, ieșire, înregistrare și stocare trebuiesc
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adaptate corespunzător, pe baza unor planuri elaborate în acest sens, astfel încât
pentru fiecare caz, să poată fi reflectate cerințele majore privind:
-

asigurarea primirii/expedierii corespondenței;

-

stocarea (arhivarea) corespondenței;

-

accesul la corespondența realizată.

Conducerea instituției publice implementează măsurile de securitate pentru
protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului,
etc.
Conducătorul instituției publice este responsabil de organizarea și ținerea la zi a
contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației
patrimoniului aflat în administrarea sa și a execuției bugetare, în vederea
asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate în controlul său.
ETAPA 7. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și
activităților
Standardele avute în vedere:
Standardul 1 - ETICA ȘI INTEGRITATEA
Standardul 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Standardul 3 – COMPETENȚA, PERFORMANȚA
Standardul 6 - PLANIFICAREA
Standardul 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR
Standardul 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA
Pentru activităţile din structura obiectivelor sunt stabiliţi indicatorii de rezultat
sau de performanţă, resursele necesare şi termenele limită de realizare.
Instituirea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice;
Indicatorii calitativi și cantitativi trebuie să fie: măsurabili, specifici, accesibili,
relevanță, stabiliți pentru o durată de timp;
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Reevaluarea relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în scopul
operării corecţiilor cuvenite.
ETAPA 8. Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de
monitorizare
Standardele avute în vedere:
Standardul 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA
Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Standardul 5 – OBIECTIVE
Standardul 11 – CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII
Pentru fiecare activitate din structura obiectivelor se evaluează rezultatele
aşteptate şi indicatorii de performanţă.
Conducerea monitorizează efectuarea controalelor de supraveghere pentru a se
asigura că procedurile sunt respectate efectiv și continuu de către salariați.
ETAPA 9. Elaborarea procedurilor operaționale
Standardele avute în vedere:
Standardul 9 – PROCEDURI
Standardul 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 10 – SUPRAVEGHEREA
Standardul 15 – EVALUAREA
INTERN/MANAGERIAL

SISTEMULUI

DE

CONTROL

Standardul 16– AUDITUL INTERN
Pe baza activităţilor analizate în etapele precedente se trece la elaborarea
procedurilor operaţionale.
Precizări privind elaborarea procedurilor operaționale:
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-

Elaborarea procedurilor operaționale se realizează în baza OSGG nr.
400/2015, privind Codul controlului intern;

-

Analiza Listei obiectivelor, activităţilor şi procedurilor pentru realizarea
acestora în funcţie de priorităţile stabilite;

-

Transpunerea cadrului legislativ şi normativ care reglementează domeniul
de activitate în structura procedurilor de lucru;

-

Implementarea activităţilor de control intern pe fluxul procesului şi în
punctele cheie ale acestuia;

-

Urmărirea implementării responsabilităţilor pe faze de întocmire, avizare,
aprobare şi pe nivele de execuţie, în conformitate cu ROF7-ul şi cu fişele
posturilor;

-

Asigurarea transpunerii corecte a datelor în sistemele informatizate;

-

Existenţa modalităţii de arhivare a documentelor;

-

Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru;

-

Aprobarea procedurilor operaţionale de către persoanele competente.

ETAPA 10. Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul
sistemului de control managerial intern
Standardele avute în vedere:
Standardul 3 – COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA
Responsabilul de compartiment/structură funcțională analizează complexitatea
activităţilor definite prin procedurile de lucru şi responsabilii pentru realizarea
lor şi prin comparaţie cu sarcinile, atribuţiile şi calificările din fişa postului,
identifică nevoile de instruire în vederea elaborării Programului de pregătire
profesională.

7

Regulament de Organizare și Funcționare
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2.

2.1.

Evaluarea stadiului implementării SCMI

Raportarea stadiului implementării SCMI și termenele de raportare
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din OSGG nr. 400/12.06.2015, instituțiile
publice trebuie să întocmească situaţii semestriale/anuale, care se transmit
instituțiilor publice ierarhic superioare la termenele stabilite de acestea.
Instituțiile publice care, conform reglementărilor legale, nu se subordonează unei
instituții publice superioare, întocmesc situațiile centralizatoare ca documente
doveditoare ale dezvoltării SCMI.
MECS trebuie să transmită semestrial/anual un raport către Secretariatul General al
Guvernului – Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale care trebuie să cuprindă situația centralizată a modului de implementare a sistemului
de control de la nivelul tuturor entităților aflate în subordinea și/sau coordonarea sa,
până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, respectiv până la 20
februarie a anului următor, pentru anul precedent.
Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea MECS transmit către MECS
raportul semenstrial/anual cu 15 zile mai devreme decât termenul stabilit în ordinul
SGG.
La nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice s-a stabilit prin ordin de
ministru, o Comisie de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la
sistemul de control intern/managerial. Comisia elaborează și implementează un
program și un plan de implementare a sistemului de control managerial intern la
nivelul ministerului.
Periodic se întocmesc Situații centralizatoare privind implementarea sistemului de
control managerial intern la nivelul ministerului și al structurilor subordonate/aflate
în coordonare. Anual se elaborează un Raport asupra sistemului de control
managerial intern (conform Anexei 4.3. a OSGG nr. 400/12.06.2015).
Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilității manageriale de
către conducătorul instituției publice cu privire la sistemul de control managerial
intern.
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Declaraţiile formulate de conducătorul instituției publice se bazează pe datele,
informaţiile şi constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării SCMI,
activităţile de control ex-post, rapoartele de audit intern şi rapoartele de audit
extern.
În vederea elaborării Raportului SCMI, conducătorul instituției dispune
programarea şi realizarea autoevaluării controlului intern, de către conducătorii
compartimentelor din subordine.
Elaborarea Raportului asupra sistemului de control managerial intern presupune
realizarea următoarelor acţiuni:
a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării propriului SCMI,
pentru stabilirea măsurilor organizatorice şi realizarea operaţiunii de
autoevaluare;
b) completarea, de către fiecare compartiment din cadrul instituției a
Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării SCMI şi
asumarea răspunderii de către conducătorul de compartiment asupra
realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta;
c) elaborarea de către structură a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării
prin centralizarea informațiilor cuprinse în chestionarele de autoevaluare,
semnate și transmise de conducătorii de compartimente;
d) aprecierea gradului de conformitate a propriului SCM cu cele 16 de
Standarde de control intern / managerial, în raport cu numărul standardelor
implementate, astfel:
-

sistemul este conform, dacă sunt implementate toate cele 16
standarde;

-

sistemul este parţial conform, dacă sunt implementate între 9 şi
15 de standarde;

-

sistemul este neconform, dacă sunt implementate mai puţin de 9
standarde.
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Instituția publică are obligaţia să elaboreze şi să păstreze, pe o perioadă de cel
puţin 5 ani, documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea
SCMI şi cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia.
2.2.

Documentele elaborate care privesc implementarea SCMI

Conform OSGG 400/2015 se elaborează următoarele documente:
1. Situaţia centralizatoare semestrială/anuală privind
implementării SCMI - Anexa 3, Cap. I, Informaţii generale.

stadiul

2. Chestionarul de autoevaluare a stadiului implementării SCMI – Anexa
4.1.
3. Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării – Anexa 4.2.
4. Situaţia centralizatoare anuală asupra stadiului implementării SCMI –
Anexa 3, Cap. II, Stadiul implementării SCMI, conform rezultatelor
autoevaluării, la data de 31.12.20….
5. Raport asupra sistemului de control managerial intern la data de
31.12.20.. – Anexa 4.3.
Întocmirea Anexelor 4.1 și 4.2 reprezintă rezultatul activităţii de autoevaluarea
propriului SCMI, la nivelul fiecărui compartiment/structură funcțională.
Întocmirea Anexei 3 reprezintă rezultatul activităţii de raportare la nivelul
instituţiei publice.
Întocmirea Anexei 4.3 reprezintă rezultatul activităţii de raportare la nivelul
entităţii publice – ordonator principal de credite (OPC).
Realizarea autoevaluării constituie principala formă de implementare a
Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control managerial intern şi se află
în responsabilitatea fiecărui nivel al managementului de linie.
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Activitatea de autoevaluare nu poate fi confundată/substituită activităţilor
desfăşurate de compartimentul de audit intern pe baza unei metodologii
specifice, cf. Standardului 16 - Audit intern.tul riscurilor8
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR
Riscul este un concept exprimat în termeni ai probabilităţii şi impactului, al
cărui produs ne dă valoarea riscului, cu incertitudini în cristalizare precum:
natura aleatorie a evenimentelor, cunoştinţele incomplete, dezvoltarea
insuficientă a controlului, lipsă de timp ş.a.
Riscurile sunt acceptabile, dacă măsurile care vizează evitarea lor nu implică
justificare financiară;
Riscurile nu pot fi evitate şi, în aceste condiţii, responsabilii trebuie să aibă
preocupări numai pentru a ţine riscurile „în frâu”, adică pentru a le menţine la
un nivel considerat acceptabil, tolerat de organizaţie, şi să nu încerce eliminarea
totală a acestora, deoarece această acţiune poate conduce la apariţia altor riscuri
absolut neaşteptate.
Supravegherea riscurilor se realizează prin controlul intern, care este iniţiat de
către organizaţie şi se poate concretiza în acceptarea riscurilor, tratarea
riscurilor, transferarea riscurilor sau încetarea activităţilor care provoacă
riscurile.
Soluţia viabilă a gestionării riscurilor o reprezintă găsirea unui echilibru în care
riscul cu care convieţuim - riscul rezidual - să fie egal cu riscul pe care suntem
pregătiţi să îl tolerăm - apetitul de risc.
Riscurile semnificative apar și se dezvoltă ca urmare a sistemului de conducere
centralizat excesiv.

8

Tratarea pe larg a managementului riscului a apărut ca urmare a solicitărilor participanților
prezenți la dezbaterea ghidului metodologic.
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2.3.

Direcțiile de acțiune în implementarea managementul riscurilor

1) Instruirea tuturor angajaților instituției publice, în special a personalului de
conducere, a membrilor consiliilor de administrație, după caz, cu privire la
modalitățile de prevenire și combatere a riscurilor care pot periclita desfășurarea
în bune condiții a activităților desfășurate la nivelul instituției sau unității de
învățământ preuniversitar care funcționează în subordinea sau coordonarea
MECS;

2) Identificarea activităţilor desfășurate la nivelul instituției publice și a
riscurilor asociate acestora;

3) Identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților
curente ale instituției, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție
și fraude;

4) Descrierea riscurilor asociate activităților desfășurate la nivelul instituției
publice;

5) Evaluarea riscurilor, prin măsurarea probabilității de apariție și a impactului
asupra obiectivelor; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța
la risc stabilită de conducerea instituției publice;

6) Stabilirea modalităților de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se
încadreze în limitele toleranței la risc și delegarea responsabilității de gestionare
a riscurilor către cele mai potrivite niveluri decizionale;

7) Determinarea şi implementarea măsurilor de prevenire/control, ca
instrumente de control, a riscurilor asociate activităților desfășurate la nivelul
instituției publice;

8) Monitorizarea şi revizuirea periodică a riscurilor asociate activităților
desfășurate la nivelul instituției publice;

9) Reevaluarea riscurilor asociate activităților desfășurate la nivelul instituției
publice.
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2.4.

Rolul Structurii de control managerial intern în procesul de gestionare a
riscurilor
Membrii Structurii de control managerial intern analizează activitățile
desfășurate la nivelul instituției publice, pe baza documentelor interne şi/sau,
după caz, a consultării coordonatorilor compartimentelor/ structurilor
funcționale.
Pentru fiecare activitate, membrii Structurii de de control managerial intern
întocmesc o sinteză a ameninţărilor susceptibile să se manifeste în acel
context profesional, având în vedere, cel puţin, următoarele elemente:
a) cazuri de conduită necorespunzătoare sau încălcări ale procedurilor,
înregistrate la nivelul compartimentului/structurii funcționale;
b) fapte comise anterior în cadrul domeniului de activitate și care au dus la
perturbarea desfășurării în condiții optime a activității respective.
Pentru identificarea ameninţărilor/vulnerabilităților, Structura de control
managerial intern poate desfăşura următoarele activităţi:
a)
b)
c)

intervievarea angajaților unității asupra percepției pe care aceștia o au în
legătură cu modul în care își desfășoară activitatea; informațiile rezultate
sunt utilizate în activităţile ulterioare ce privesc managementul riscurilor;
evaluarea activităţii şi a situaţiilor specifice de muncă ale angajaţilor;
descrierea ameninţărilor/vulnerabilităților care pot deveni riscuri.

În procesul de analiză a riscurilor, este esenţial să fie identificate
particularităţile care determină vulnerabilitatea sistemului de control managerial
intern, fie pentru că măsurile nu sunt bine cunoscute de către cei care ar trebui
să le aplice, fie pentru că acestea nu sunt aplicate în mod consecvent, fie pentru
că ele nu pot răspunde în totalitate situaţiilor de risc.
Pentru a structura activitatea de descriere a vulnerabilităţilor, Structura de
control managerial intern va avea în vedere următoarele cauze care pot duce la
apariția disfuncționalităților sau a vulnerabilităților în activitățile desfășurate în
cadrul instituției publice:
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1. Reglementările aflate în vigoare:
a. lipsa/necunoaşterea sau ambiguitatea procedurilor, care reglementează
activitățile desfășurate;
b. legislație deficitară, incompletă.
2. Capacitatea de prevenire/control al riscului scăzută:
a. lipsa de activități de control curente care să inducă personalului
convingerea că activitatea acestuia este monitorizată. (capacitate redusă
de aplicare a măsurilor de prevenire/control);
b. slaba activitate de control desfășurată de către conducerea instituției
publice.
2.

Surse de ameninţare asupra angajaților unității:
a. interne - angajații instituției publice 9;
b. externe - persoanedin exteriorul instituției publice 10;

3.

Cultura organizaţională şi caracteristicile resursei umane:
a.

toleranţa unor comportamente non-etice care nu sunt percepute a
reprezenta o problemă;

b.

cauze sociale (lipsa unei locuinţe, nivel scăzut de salarizare);

c.

cunoştinţe insuficiente privind reglementările, procedurile ori regulile
aplicabile etc.;

În funcție de specificul activității desfășurate, un risc poate fi determinat de una
sau mai multe cauze, care pot duce la apariția disfuncționalităților sau a
vulnerabilităților. Fiecare risc va fi evaluat.
9

presiuni ierarhice, care prezintă un interes pentru obţinerea unor avantaje sau pentru a trece cu
vederea nerespectarea prevederilor legale, în cazul în care se constată existența unor asemenea
fapte, prin presiuni la nivelul altor angajaţi.
10
presiuni politice, presiuni ierarhice care prezintă un interes pentru obţinerea unor avantaje sau
pentru a trece cu vederea nerespectarea prevederilor legale, în cazul în care se constată existența
unor asemenea fapte, prin presiuni la nivelul altor angajaţi.

39

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale
2007-2013

„Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)””
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
SMIS 37635

Evaluarea riscurilor se realizează în scopul de a fundamenta decizia cu privire
la prioritatea de stabilire a măsurilor de prevenire/control și se realizează, ca
instrumente de control, prin estimarea nivelului de expunere la risc a
activităților vulnerabile, cu impact asupra rezultatelor aşteptate şi a prestaţiei
profesionale a personalului angajat al unității.
Evaluarea riscurilor presupune:
a)

estimarea probabilităţii de materializare a acestora;

b)

determinarea impactului global asupra obiectivelor şi activităţilor
unității;

c)

aprecierea măsurilor de control existente pentru fiecare risc;

d)

determinarea nivelului de expunere la riscuri şi a priorităţii de
intervenţie;

e)

luarea de măsuri pentru diminuarea nivelului de expunere la risc .

Estimarea nivelului de probabilitate se realizează prin aprecierea şanselor de
materializare a riscurilor în cadrul activităţilor unității, utilizând informaţiile şi
analizele colectate în etapa de identificare şi descriere a riscurilor. În acest scop,
nivelul de probabilitate se consemnează utilizând o Scală de estimare a
probabilităţii de materializare a riscurilor în cinci trepte, corespunzător
valorilor şi indicatorilor descriptivi asociaţi acestora.
Tabel 1. Scală de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor
Factor Scor

aproape
sigur

5

Descriere

Indicatori

 este de aşteptat să apară
în majoritatea
circumstanţelor
cel mai probabil
profesionale;
se va concretiza
> 80% şanse de  se va întâmpla fără
îndoială, eventual
apariţie
frecvent;
 iminentă.

Riscul este prezent în
mod constant, din
cauza deficienţelor de
organizare,
planificare, control,
supraveghere,
instruire ori formare a
personalului
și
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probabil

posibil

4

 va apărea probabil în
multe circumstanţe
profesionale;
şansă
 se va întâmpla probabil,
considerabilă de
dar nu va reprezenta o
apariţie; nu este
problemă persistentă
neobişnuit
pentru domeniul de
61% - 80% şanse
activitate;
 s-a mai întâmplat în
trecut.

3

 ar putea apărea în
anumite circumstanţe
producerea sa
profesionale;
poate fi avută în
 se poate întâmpla
vedere
ocazional;
41% - 60% şanse
 s-a întâmplat în altă
de materializare
parte, într-un domeniu
de activitate similar.

Riscul poate apărea
câteodată
(cauzele
putând fi reprezentate
de
deficienţe
în
desfăşurarea
activităţii, erori în
înţelegerea
ori
aplicarea procedurilor
de lucru specifice
etc.);

 poare apărea doar în
circumstanţe
minimă, dar nu
profesionale
imposibilă; nu
excepţionale;
este cunoscut să se
fi produs
 nu este de aşteptat să se
21% - 40% şanse
întâmple;
de apariţie
 nu a fost semnalată în
domeniul de activitate.
 este probabil să nu
practic
apară niciodată;
imposibilă; nu a
apărut niciodată  foarte puţin probabil să
0% - 20%
se întâmple vreodată.

Riscul nu apare decât
rar,
în
condiţii
excepţionale
de
desfăşurare
a
activităţii;

foarte
puţin
probabil

2

improba
bil

1

modului în care este
conceput ori aplicat
cadrul
legal
de
desfăşurare
a
activităţii;

Estimarea impactului global al unui risc, reprezintă activitatea de măsurare a
efectelor posibile ale acestuia asupra obiectivelor, activităţilor, sarcinilor sau
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rezultatelor aşteptate ale instituției publice, corespunzător următoarelor
componente/dimensiuni de impact:
a. asupra beneficiarilor primari, secundari și terțiari ai învăţământului
preuniversitar;
b. asupra nivelului de calitate a activităților desfășurate la nivelul
instituției publice;
c. asupra nivelului de performanţă a angajaților instituției publice;
d. asupra rezultatelor activităților, stabilite prin planurile manageriale
anuale/semestriale.
e. asupra termenelor de realizare a obiectivelor activităţilor desfășurate;
f.

asupra bugetului instituției publice;

g. asupra imaginii instituției publice.
Pentru determinarea impactului unui risc trebuie luate în considerare toate
dimensiunile posibile ale impactului global. Fiecărei dimensiuni identificate i
se stabilește o importanță relativă, procentual, în cadrul impactului global,
determinarea acestuia fiind obținută prin însumarea importanței relative a
fiecărei dimensiuni.
Nivelul impactului global se consemnează utilizând o Scală de estimare a
impactului global al riscului în cinci trepte, corespunzător valorilor şi
indicatorilor descriptivi asociaţi acestora.
Tabel 2. Scală de estimare a impactului global al riscului
Factor Scor
Indicatori
 imposibilitate de îndeplinire a obiectivelor
stabilite pentru domeniul de activitate;
 deteriorarea pe termen lung a eficienţei
major /
activităţii, întârzieri majore în derularea
5
critic
activităţilor planificate (mai mult de 6 luni);
 pierderi financiare severe pentru înlocuirea ori
instruirea
personalului,
schimbarea
procedurilor de desfăşurare a activităţii,

Riscul
contribuie
direct la apariţia sau
proliferarea faptelor
de
corupţie,
la
facilitarea
ori
determinarea
personalului să comită
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ridicat

4

moderat

3

redus

2

foarte
redus

1

achiziţii neplanificate de mijloace tehnice etc.,
reprezentând 25% şi mai mult din bugetul
anual alocat instituţiei;
 publicitate negativă la nivel internaţional,
implicarea factorilor politici de la nivel central
ori instituţional pentru gestionarea situaţiei
create.
 impact semnificativ asupra obiectivelor
domeniului afectat, afectarea eficienţei
acesteia;
 perturbarea pe termen mediu a activităţii,
întârzieri semnificative privind desfăşurarea în
condiţii normale a activităţii (între 3-6 luni);
 pierderi financiare majore pentru instituţie;
 publicitate negativă la nivel naţional, pierderea
încrederii din partea beneficiarilor serviciilor
publice.
 obiective profesionale atinse parţial, afectarea
semnificativă a eficienţei acesteia;
 perturbarea pe termen scurt a activităţii;
 pierderi financiare semnificative pentru
instituţie (cel puţin 10% din buget);
 o anumită publicitate negativă la nivel local.
 impact minor asupra atingerii obiectivelor
profesionale;
 întreruperea neglijabilă, nesemnificativă a
desfăşurării activităţii;
 pierderi financiare moderate pentru instituţie
(5% sau mai mult din bugetul alocat);
 unele şicane publice izolate, neînsoţite însă de
pierderea încrederii.
 impact minimal sau nesemnificativ asupra
atingerii obiectivelor;
 nicio perturbare în privinţa calendarului

asemenea fapte

Riscul poate genera
parametri favorizanţi
pentru apariţia sau
proliferarea faptelor
de corupţie

Riscul
contribuie
puţin ori deloc la
apariţia
sau
proliferarea faptelor
de corupţie
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activităţii;
 pierderi
financiare nesemnificative ori
minimale pentru structură;
 susceptibil de a conduce / provoca publicitate
negativă.
Membrii Structurii de control managerial intern evaluează nivelul de
expunere la risc, prin determinarea valorii produsului dintre valoarea
probabilităţii şi valoarea impactului global, pentru fiecare risc în parte.
Scala de expunere la riscuri şi corespondenţa asociată intersecţiei valorilor
impactului global şi probabilităţii stabilește categoria de risc și prioritatea de
intervenţie (v. Figura 1 Scala de evaluare a expunerii la riscuri).
Pentru fiecare categorie de risc este definit un termen de adoptare și de
implementare a unor măsuri urgente de prevenire/control, astfel încât nivelul
de expunere la risc să scadă.
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Figura 1. Scala de evaluare a expunerii la riscuri
Nivel de probabilitate

aproape sigur
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moderat

ridicat
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3

4

5

5
probabil
4
posibil
3
foarte puţin
probabil
improbabil
1
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redus

redus

Nivel de impact
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Categorii de
riscuri

Prioritate

Termen

riscuri majore Prioritate 1

Necesită concentrarea atenţiei conducerii
Structurii pentru adoptarea/implementarea
unor măsuri urgente de prevenire/control
adecvate.

riscuri
moderate

Prioritate 2

Pot fi monitorizate sau controlate, prin
creşterea eficacităţii măsurilor existente sau,
după caz, prin adoptarea unor măsuri
suplimentare de prevenire/control.

riscuri minore Prioritate 3

Pot fi tolerate şi vor fi considerate inerente
activităţilor structurii unității, faţă de care nu
este necesară adoptarea unor măsuri
suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Pe baza priorităţii de intervenţie, riscurile se pot clasifica și ordona în trei
categorii de riscuri:
a)

riscuri majore (I), caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de
apariţie şi cu o gravitate foarte mare a impactului, care necesită
concentrarea
atenţiei conducerii unității pentru adoptarea
/implementarea unor măsuri urgente de prevenire /control adecvate.

b)

riscuri moderate (II), care presupun creşterea eficacităţii măsurilor
existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de
prevenire/control.

c)

riscuri minore (III), tolerabile şi inerente activităţilor unității, faţă de
care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar
aplicarea celor existente.

În baza clasificării și ordonării riscurilor, Structurii de control managerial
intern evaluează eficiența măsurilor de prevenire/control existente, dacă
există, și propun măsuri suplimentare/măsuri pentru prevenirea/controlul
riscurilor, pentru diminuarea expunerii la risc prin reducerea probabilității de
materializare ori de minimalizare a impactului global. Aceste măsuri vizează în
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special, riscurile majore şi cele moderate şi se înscriu în formularele de
identificare, descriere şi evaluare a riscurilor de corupţie.
Anual se realizează o activitate de monitorizare şi de revizuire a riscurilor
de către coordonatorul Structurii de control managerial intern, în scopul de a
asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor, respectiv pentru a
formula recomandări de măsuri de prevenire/control.
Activitatea de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui Registru al
riscurilor (v. Anexa), care va fi revizuit anual la nivelul instituției publice.

Anexa
Registrul riscurilor
Partea I – Identificarea, descrierea, evaluarea riscurilor inerente și stabilirea de
acțiuni/măsuri de minimizare a acestora
Nr.
crt.

0

Obiective/activități

1

Identificarea
riscurilor

2

Risc inerent
Probabilitate

Impact

Expunere
la risc
3x4

3

4

5

Actiuni/măsuri de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

6

1
2

n
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Partea a II-a – Evaluarea riscului rezidual și stabilirea responsabilului cu
gestionarea riscului
Nr.
crt.

Obiective/activități

0

1

Identificarea
riscurilor

2

Risc rezidual
Probabilitate

Impact

Expunere
la risc
3x4

3

4

5

Responsabil cu
gestionarea riscului

6

1
2

n

Stabilirea măsurilor de prevenire/control al riscurilor
Fiecare măsură de prevenire/control al riscurilor existentă sau propusă trebuie să fie
evaluată în scopul reducerii nivelului de expunere la risc. Evaluarea măsurilor de
prevenire/control a riscurilor se efectuează răspunzând la trei tipuri de întrebări:
-

Măsura se adresează în mod efectiv riscului identificat?
Măsura este bine documentată şi comunicată, în mod oficial, celor
interesaţi sau implicaţi?
Măsura stabilită este operaţională şi aplicată în mod consecvent?

În funcție de răspunsurile obținute se determină dacă măsura de prevenire/control
existentă sau propusă duce la scăderea nivelului de expunere la risc.
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Măsurile prevenire/control al riscurilor existente precum și cele propuse care se
consideră că prin aplicare duc la scăderea nivelului de expunere la risc se trec atât în
Fişa de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor cât și în Registrul riscurilor.
În urma aplicării măsurilor suplimentare de prevenire/control al riscului se reduce
probabilitatea de apariție a acestuia, impactul global rămânând același.
Drept urmare, reducerea nivelului de expunere la risc se datorează scăderii
probabilității de apariție a riscului respectiv.
De ce controalele interne sunt importante?
Oferă managementului încrederea că instituția funcționează în conformitate cu
standardele care sunt monitorizate.
Indică personalului că tot ceea ce face este important și că este importantă
CALITATEA.
Semnalează că anumite comportamente nu vor fi tolerate.
Controlul intern nu trebuie privit ca un sistem separat, specializat, în cadrul unei
instituții publice, ci trebuie recunoscut ca parte integrantă a sistemului, pentru a
ghida operațiunile sale.
Care sunt limitările privind eficacitatea controlului intern?
Controalele nu vor preveni întotdeauna frauda sau delapidarea.
Efectuarea unor controale infailibile are un cost prohibitiv și este inutilă.
Controlul intern nu poate, prin el însuși, să asigure atingerea obiectivelor
organizației.
SCMI oferă posibilitatea atingerii obiectivelor instituției, însă nu oferă o
certitudine absolută.
Controlul intern depinde de:
-

factorul uman implicat;

-

resursele disponibile;
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-

valorile organizaționale.

Probabilitatea de realizare a obiectivelor este afectată de limitele inerente ale
controlului intern. Acest fapt se datorează unor factori interni și externi care nu
au fost și nu au putut fi luați în considerare la proiectarea (conceperea)
controlului intern, cum ar fi:
-

raportul cost/beneficiu. Conducerea instituției trebuie să aibă în vedere
imperativul că beneficiile care vor deriva din aplicarea SCMI să fie mai
mari decât costurile;

-

apariția erorilor umane cauzate de neglijență, neatenție, greșeli de
raționament sau de neînțelegerea instrucțiunilor;

-

sustragerea de la efectuarea controalelor interne prin înțelegeri confidențiale
între un membru al conducerii sau a unui angajat, cu persoane din afara sau
din interiorul instituției;

-

persoana responsabilă cu exercitarea controlului intern poate abuza de
poziția pe care o are;

-

procedurile devin neadecvate datorită schimbării condițiilor interne.
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OGRAFIE
Legislație:
OMFP nr. 1649/2011 privind modificările OMFP nr. 946/2005, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial;
Ordin pentru aprobarea Comisiei de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire
la sistemul de control intern/managerial al Ministerului Educației Naționale;
Ordinul de ministru nr 4812/2004 privind elaborarea listelor de verificare, a obiectivelor
controlului financiar preventive propriu din MECTS.
Ordinul pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice nr.
400/06.2015 al Secretarului General al Guvernului, publicat în Monitorul Oficial, partea
I, nr. 444/22.VI.2015.
Legea 672/2002, privind auditul public intern, republicată în 2011 în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 856 din 5 decembrie 2011.
Cărți și articole:
*** ISO 9001:2000 ”Sisteme de management al calităţii”
***ISO 9004:2000 ”Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor
Compendiu al sistemelor de control public intern în statele membre ala Uniuni
Europene, Comisia Europeană, 2012.
Ghid de evaluare a sistemului de control intern în entităţile publice, Curtea de Conturi,
2011
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Ghid practic misiunea de audit intern – Evaluarea proceselor de planificare,
organizare și control la nivelul unei structuri funcționale din cadrul unități
administrativ –teritoriale, Ministerul Finanțelor Publice, București, 2013.
Ghiţă Marcel, Auditul Intern, Editura Economică , 2009.
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, INTOSAI.
Guvernanța corporativă și auditul intern, coord. Marcel Ghiță ed. Tipo Moldova, 2009
Îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entitățile publice,
publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
Prisaș Daniela, et.all, Implementarea sistemului de control managerială intern – factor
de impact în dezvoltarea instituțională preuniversitară, suport de curs.
Pagini web:
http://www.cnvranceanu.ro/categories/59
http://cjraedolj.ro/comisia-scim/proceduri-operationale-compartimente-structuri-cadrulcjrae/
http://omfp1649.ro/rapoarte.html
http://www.primariasimeria.ro/Aplicatii%20Online/Proceduri%20Operationale/Forms/
AllItems.aspx?RootFolder=%2fAplicatii%20Online%2fProceduri%20Operationale%2f
Compartiment%20de%20Audit&FolderCTID=&View={67C4540D-6003-4FC2-AC4746DADCF03945}
http://www.consultanta-administratie.com/control-managerial.aspx
http://institutuldecontrolintern.ro/sector-public/smart-omfp-946/
http://www.finantare.ro/curs-evaluarea-implementarii-sistemului-de-controlinternmanagerial-audit-intern-managementul-riscului-guvernanta-corporativa.html
http://www.performcenter.ro/index.php?pagina=programe.php
http://consiliereaauditorului.blogspot.ro/2012/10/norme-proprii-pentruimplementarea.html
http://www.romqualitycert.ro/consultanta-pentru-implementarea-omfp-946-2005.php
http://www.slideshare.net/andreisirghi/prezentare-cmi-13944638
http://controlteam.ro/servicii/servicii-oferite/
http://controlmanagerial.ro/standardedecontrol.php
http://control-intern.blogspot.ro/
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/programe/Standarde_CI_tabel.pdf
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http://www.mfinante.ro/bunapractica.html?pagina=domenii
http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfmhttp://www.ifac.org/a
uditing-assurance/about-iaasb;
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/risk-management-internalcontrol?discussions
http://www.coso.org/IC.htm

Abrevieri
CEAC - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
HG – Hotarâre guvernamentală;
ISJ - Inspectoratele școlare județene;
MECS – Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
OPC – Ordonator principal de credite;
OSGG – Ordinul Secretarialtului general al Guvernului;
OUG – Ordonanța de urgență a Guvernului;
PO – Procedură operațională;
ROF - Regulament de organizare și funcționare;
ROI – Regulament de ordine interioară;
SCMI – Sistemul de control managerial intern
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Inovație în administrație
Proiect selectat în cadrul Programul Operațional Dezvoltarea Capacității
Administrative și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European
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