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 Aprobare  4 Conducere Director Prof. 

Anamaria 

DUMITRIU 

12.09.2017  

 

 

4. Scopul procedurii  

 

4.1 Scopul procedurii este acela de a garanta, ca instrument de prevenire, o înţelegere clară, structurată, transparentă a 

confidenţialităţii şi a funcţiilor sensibile şi de a reduce riscurile posibile asociate. 

4.2 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului. 

4.3 Asigură o monitorizare eficientă a funcțiilor sensibile. 

 

5. Domeniul de aplicare 

 

Procedura se aplică în cadrul Instituției școlare şi privește activitățile de stabilire a funcțiilor sensibile și a persoanelor ce ocupă 

aceste funcții. 

 

Compartimente implicate în activitatea procedurată: 

- compartimente furnizoare de date: toate compartimentele instituției. 

- compartimente beneficiare ale activității procedurale: toate compartimentele în care sunt identificate funcţii sensibile. 

6. Documente de referinţă  

 

Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă):  

6.1 Codul muncii, republicat; 

6.2 Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.): 

O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 

standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDINUL  Nr. 

5079/19.09.2016, 

Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 

6.5 Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control 

managerial. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1 Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. 1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 

regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere 

asumarea responsabilităţilor; 

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care 

se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică. 

 

2. 2. Sistem de control managerial Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce 

are ca scop implementarea controlului managerial. 

3. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern managerial. 

3.  

4. 

Analiză Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în 

ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

5.  Părţi interesate Clienţii, furnizorii, comunitatea, proprietarii de procese, organizaţiile cu care instituţia 

interacţionează. 

6.  Responsabil de proces Persoană angajată, autorizată, care trebuie să implementeze procesul, într-o manieră 

precisă, efectivă şi eficientă, în baza procedurii emise de către deţinătorul procesului. 

7. Obiectivul procesului Asigurarea deciziei legale, eficiente şi efective asupra funcţiilor sensibile din cadrul 

instituţiei. 

8. Element de intrare Procesul de stabilire şi gestionare a funcţiilor sensibile începe cu decizia conducerii cu 

privire la necesitatea inventarierii acestora. 

9. Element de ieşire Rezultatele finale ale procesului: 

 Lista personalului care ocupă funcţii sensibile; 

 

 

 

7.2 Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. E. Elaborare 

2. V. Verificare 

3. A. Aprobare 

4. Ap. Aplicare 

5. Ah. Arhivare 

6. PS Procedură de sistem 

7. PO Procedura operaţională 

 

 

8. Descrierea procedurii  
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8.1. Generalităţi: 
 

Procedura oferă un cadru de politică privind gestionarea funcţiilor sensibile prin stabilirea principiilor de bază legate de 

structurarea, clasificarea, înregistrarea, controlul şi schiţarea unei orientări concise pentru gestionarea personalului din funcţiile 

cheie. 

În acest sens, în cadrul Instituției școlare se întocmesc: 

 inventarul funcţiilor sensibile; 

 inventarul salariaţilor care ocupă funcţii sensibile; 

În inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcţii care prezintă riscuri semnificative în raport cu 

obiectivele. 

 

8.2. Documente utilizate  

 

8.2.1 Lista documentelor şi conţinutul acestora: 

Lista funcţiilor sensibile; 

 

8.2.2 Circuitul documentelor: 

Ca urmare a identificării unei necesităţi de stabilire a funcţiilor sensibile în cadrul instituției, consilierul de integritae 

întocmeşte o listă a funcţiilor sensibile şi o listă a persoanelor ce ocupă aceste funcţii, urmând ca acestea să fie aprobate de către 

director. 

 

8.3. Modul de lucru: 

 Funcţiile sensibile sunt acele funcţii care prezintă un risc semnificativ, în raport cu atingerea obiectivelor instituţiei; 

 Directorul emite îndrumări cu privire la persoanele ce trebuie luate în considerare în inventarul funcţiilor sensibile, când o 

funcţie este sau ar putea fi considerată zonă de risc ridicat, în conformitate cu prevederile art. 15 din legea 182/2002, privind 

protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O clasificare bazată pe riscuri, determină nivelul de risc, precum şi nevoia şi nivelul de detaliu la care ar putea ajunge o 

investigaţie de acest tip; 

 Funcţiile sensibile pot fi clasificate astfel: 

 

Nivel de clasificare Descriere Atribuit 

Secrete de stat Funcţia în care există posibilitatea de a lua 

cunoştinţă despre secrete de stat. 

Informaţiile secrete de stat privesc securitatea 

naţională, prin a căror divulgare se pot 

prejudicia siguranţa naţională şi apărarea 

ţării. 

Pentru desfăşurarea serviciului lor, 

este necesar ca anumiţi angajaţi să 

aibă acces la secrete de stat. Cercul 

angajaţilor autorizaţi, este, de 

obicei, foarte restrâns 

Secrete de serviciu Funcţia în care există posibilitatea de a lua 

cunoştinţă despre secrete de serviciu, care 

privesc informaţiile a căror divulgare este de 

natură să determine prejudicii unei persoane 

juridice de drept public sau privat 

Funcţii importante în sector  

 

 Pentru inventarierea funcţiilor sensibile se utilizează o metodă de management al riscului, în care se ia în considerare atât 

impactul, cât şi probabilitatea manifestării riscului. Zonele cu risc crescut sunt, în general, următoarele: 

o Accesul la informaţii confidenţiale; 
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o Gestionarea banilor; 

o Puterea şi monopolul; 

o Garantarea drepturilor/puterilor; 

o Evaluarea şi consilierea (cu consecinţe majore); 

o Achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări; 

o Conformitatea cu normele legale; 

o Activităţi cu influenţă direct asupra politicienilor, companiilor, instituţiilor, etc; 

o Performanţa individului. 

 

 Efectuarea inventarului 

o Consilierul de integritate din cadul instituţiei face inventarierea funcţiilor sensibile; 

o În urma inventarierii, aceasta întocmeşte un proiect de listă cu funcţii sensibile; 

o Proiectul de listă este prezentat directorului, care o verifică din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia 

aplicabilă şi o avizează; 

o Directorul aprobă lista cu funcţiile sensibile identificate în cadrul instituţiei. 

 

 

 Riscuri şi control 

o Cu privire la funcţiile sensibile, se pot realiza controale în următoarele zone: 

 Organizaţie/cultură; 

 Organizare administrativă/controale interne; 

 Politică de personal; 

 Politică de securitate. 

o Controalele pot fi aplicate la următoarele niveluri: 

 Cultură; 

 Structură; 

 Proces. 

o Controalele la nivelul culturii organizaţiei sunt cel mai probabil să se producă în cadrul mediului de control. Aceste 

controale blânde (soft controls) sunt la fel de importante ca şi cele aplicate pe alte niveluri, cum ar fi: la nivel de 

structură sau proces (hard controls). Este importantă dezvoltarea culturii necesare abordării aspectelor legate de 

funcţiile sensibile.  

o Funcţiile sensibile necesită examinarea antecedentelor; 

o Examinarea candidaţilor, în timpul procesului de recrutare şi selecţie, previne posibilitatea de a fi acceptaţi candidaţi 

care, în poziţiile anterioare, au demonstrat un caracter non-integru. 

 

 Managementul informaţiei pentru monitorizare şi control 

o Este important pentru conducerea instituţiei să obţină informaţii de încredere şi de actualitate, la nivel strategic, 

tactic şi operaţional, cu privire la funcţiile sensibile: 

 

Nivel Informaţii 

Strategic/tactic Informaţii la nivel de reglementare cu privire la inventarul funcţiilor 

sensibile din România. 
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8.4.  Resurse necesare: 

 

8.4.1 Resurse materiale  

 birotică, computere; 

 reţea internet; 

 copiator;  

 imprimantă; 

 telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente şi cu structuri din afara instituţiei; 

 papetărie şi tipizate. 

 

8.4.2   Resurse umane  

 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial; 

 Consilierul de integritate; 

 Director. 

 

8.4.3 Resurse financiare  

 Conform bugetului aprobat pentru anul în curs 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

 

Nr. 

crt. 

Compartimentul (postul) / acţiunea 

(operaţiunea) 

I II III IV V 

1. Întocmirea proiectului de listă cu 

funcţiile sensibile  

E.     

2. Verificarea listei cu funcţiile 

sensibile  
 V.    

3. Aprobarea listei cu funcţiile 

sensibile   

  A.   

4. Arhivarea documentelor rezultate 

din derularea procesului de stabilire 

a funcțiilor sensibile 

    Ah. 

         I – angajatul/persoana cu atribuţii de secretariat; 

II – conducere;    

III – director; 

IV – persoana cu atribuții de avertizor de integritate, conducerea;   

V – persoana cu atribuții de arhivă. 

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

Nr. 

anexă/ 

cod 

formular 

 

Denumirea anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte 

elemente  

loc 

 

perioadă 

 Copertă ------------- ---------------   Arhivă Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

F/PS-

02.3/01 

Lista cu funcţiile 

sensibile 

________ Director   Arhivă Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 
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F/PS 

02.3/02 

Fișa de identificare a 

funcțiilor sensibile 

--------- Director   Arhivă Conform 

Nomenclator 

Arhivistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cuprins  

 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
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