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CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 
a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 

I. MEDIUL DE CONTROL 

Standardul 1 - Etică, integritate I 

A fost   comunicat   personalului   un   cod   de DA - Cod de etica si de conduita profesionala, adus la 

conduită, care stabileşte reguli de comportament  cunostinta personalului in consiliul profesoral 

etic în realizarea atribuţiilor de serviciu,   

aplicabil atât personalului de conducere, cât şi   

celui de execuţie din cadrul compartimentului?   

Salariaţii beneficiază de consilier etică şi li se 

aplică un sistem de monitorizare a respectării 

normelor de conduită? 

DA - Consilier de etica desemnat prin decizie internă  

-PS-06 Acordare de consultanta si asistenta etica 

-Sistemul de consiliere si monitorizare se aplica 
conform Statutului cadrului didactic 

Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini I 

Personalului îi sunt aduse la cunoştinţă DA - Misiunea   scolii   este   prezentata   in   Planul   de 
documentele actualizate privind misiunea   dezbatut, avizat si propus C.A. in Consiliul 
entităţii regulamentele interne şi fişele  Profesoral si aprobat in Consiliul de Administratie 

posturilor?   -Organigrama, ROI-ul dezbatute in consiliul 
   profesoral si aprobate in consiliul de administratie 
    
    
Sarcinile/atribuţiile asociate posturilor sunt DA - Sarcinile de serviciu sunt prevazute in fisa postului, 
stabilite în concordanţă cu competenţele  R.O.I. si asigura indeplinirea obiectivelor generale si 

decizionale necesare realizării acestora?  specifice ale unitatii, sunt intocmite de responsabilii 
  de activitati, aprobate de director si sunt aduse la 
  cunostiinta salariatilor   prin   semnatura. 
   

Standardul 3 - Competenţă, performanţă I 

Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi 
aptitudinile necesare a fi deţinute în vederea 

îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor asociate 

fiecărui post? 

DA Cunostiintele si aptitudinile necesare indeplinirii 
atributiilor au fost analizate si testate prin: 

- organizarea concursurilor in vederea angajarii sau a 

promovarii pe post 

- Examenul de obtinere a gradelor didactice 

- Graficul de monitorizare 

- Fisa cadru de autoevaluare/evaluare in vederea 

acordarii calificativului anual 
Sunt identificate   nevoile   de   perfecţionare   a DA - nevoile de perfectionare au fost identificate de catre 
pregătirii profesionale a personalului?  responsabilul comisie pentru formarea si 

  perfectionarea personalului 

Sunt elaborate şi realizate programe de pregătire DA - programul anual de pregatire profesionala 



 

 

 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 

profesională a personalului, conform nevoilor de 

perfecţionare identificate anterior? 

  

Standardul 4 - Funcţii sensibile NI 

A fost întocmit inventarul funcţiilor sensibile? NU - Sefii de compartimente si activitati au efectuat 

superficial inventarul functiilor sensibile; nu au fost 
identificate functii sensibile 

Este stabilită o politică adecvată de rotaţie a 
salariaţilor din funcţiile sensibile? 

NU - Legislatia in vigoare nu permite rotirea personalului 

Standardul 5 - Delegarea I 

Sunt stabilite şi comunicate limitele DA - Limitele competentelor si responsabilitatilor care se 

competenţelor şi   responsabilităţilor   care   se  deleaga sunt stabilite prin fisa postului si prin decizii 

deleagă?  ale directorului 

Delegarea / subdelegarea de competenţă se 

realizează în baza unor proceduri specifice 
aprobate? 

DA - PS – 05 privind delegarea competentelor 

Standardul 6 - Structura organizatorică I 

Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor 

activităţi, în scopul identificării eventualelor 

disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru 
individuale prin fişele posturilor şi în stabilirea 

atribuţiilor compartimentului? 

DA - In scopul identificarii evantualelor disfunctionalitati 

in fixarea sarcinilor de serviciu sefii de comisii 

metodice/catedre efectueaza analize si intocmesc 
rapoarte standard. 

- Raport de activitate intocmit de director si prezentat 

semestrial si anual in consiliul profesoral 

- Raport anual privind starea si calitatea 
invatamantului prezentat in consiliul profesoral si 
inaintat ISJ-ului 

Structura organizatorică asigură funcţionarea DA -Organigrama, ROI-ul asigura circuitul documentelor 

circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare  si fluxul de informatii necesare realizarii si 
supravegherii şi realizării activităţilor proprii?  supravegherii activitatilor proprii 

  - Sistemul IT 

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI 

Standardul 7 - Obiective I 

Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul DA - Compartimentele de specialitate au stabilit 

entităţii?  obiectivele specifice si au intocmit lista obiectivelor, 
  activitatilor si actiunilor. 
  - Planul operaţional al etapelor curente de 
  implementare (plan managerial operational anual si 
  semestrial) nr. 412 din 10.09.2013 dezbatut, avizat 
  si propus   C.A.   in   Consiliul   Profesoral   din 
  03.09.2013 si aprobat in Consiliul de Administratie 
  din 03.09.2013. 

Obiectivele sunt astfel   stabilite încât să DA - Obiectivele specifice stabilite acopera obiectivele 

răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.? (S -  generale si corespund pachetului de cerinte SMART. 
precise; M - măsurabile şi verificabile; A -   

necesare; R   -   realiste;   T   -   cu   termen   de   

realizare.)   

Sunt stabilite   activităţile   individuale   pentru DA - Salariatii cunosc prin fisa postului si prin decizii 



 

 

 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 

fiecare salariat, care să conducă la atingerea 
obiectivelor specifice entităţii? 

 scrise atributiile pe care trebuie sa le exercite in 
vederea atingerii obiectivelor specifice. 

Standardul 8 - Planificarea I 

Resursele alocate sunt astfel repartizate încât să 

asigure activităţile necesare realizării 
obiectivelor specifice compartimentului? 

DA - Resursele necesare realizarii obiectivelor sunt 

asigurate prin BC local si venituri proprii 
- Note de fundamentare a necesarului de resurse 

financiare si materiale 

- Planurile anuale de activitate intocmite de cadrele 
didactice 

- Planul de Dezvoltare Instituţională  

- PS -8 Obiective, ipoteze, planificare 

În cazul modificării obiectivelor specifice, sunt 

stabilite măsurile necesare pentru încadrarea în 

resursele repartizate? 

DA - In cazul modificarii obiectivelor specifice se 

stabilesc masuri ca: 

1. Rectificarea bugetara prin cereri de suplimentare/ 
virare de credite. 

2. Modificarea planului anual de management si a 

planului operational. 
Standardul 9 - Coordonarea I 

Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor 
şi activităţilor entităţiii cu cele ale altor 

compartimente, în scopul asigurării convergenţei 

şi coerenţei acestora? 

DA - Masurile de   coordonare   a activitatilor intre 
compartimente se realiza prin: 

1. Sedinte de arii curriculare 
2. Sedinte ale consiliului profesoral 

3. Sedinte ale consiliului de administratie 
4. Decizii ale directorului 
5. Sedinte ale comisiei de monitorizare si ale 

EGR 

6. Fisa postului 
7. ROI 

În entitate se realizează consultarea prealabilă, 
în vederea coordonării activităţilor? 

DA - Responsabilii de comisii consulta permanent 
salariatii din subordine in vederea luarii deciziilor in 
desfasurarea activitatilor. 

Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor NI 

Este instituit un sistem de monitorizare şi 

raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor 

asociaţi obiectivelor specifice? 

NU Pentru activitatile omise din LOA nu au fost stabiliti 

indicatori de performanta 

- Raportul anual de evaluare a performantelor 
profesionale a salariatilor 

-Graficul de monitorizare care cuprinde fisa de 
observatie a procesului instuctiv educativ a 

profesorului 

Atunci când necesităţile o impun, se efectuează o 

reevaluare a relevanţei indicatorilor asociaţi 
obiectivelor specifice, în scopul operării 
corecţiilor cuvenite? 

NU -Nu a fost efectuată reevaluarea relevantei 

indicatorilor asociati obiectivelor specifice si se 
modifica planul managerial si planul operational 

Standardul 11 - Managementul riscului I 

Sunt identificate şi evaluate principalele riscuri, 
proprii activităţilor din cadrul entităţii? 

DA -S-au identificat riscuri 
- PS-02 Managementul riscului 



 

 

 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 
  - Registrul riscurilor pe compartimente si unitate 

Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor 

identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din 
cadrul entităţii? 

DA - Monitorizarea riscurilor se realizeaza de catre EGR 

constituita prin Decizie interna. 
 

Este asigurată completarea/ actualizarea 
registrului riscurilor? 

DA Registrul riscurilor completat 

Standardul 15 - Informarea I 

Stabilirea obiectivelor specifice are la bază 

formularea de ipoteze/premise, acceptate prin 

consens? 

DA - Legi specifice invatamantului 
- Organigrama, ROI-ul asigura circuitul documentelor 

si fluxul de informatii necesare realizarii si 

supravegherii activitatilor proprii; 

- PS-08 Obiective, ipoteze, planificare 
- Sistemul informatic 

Sunt reevaluate obiectivele specifici atunci când 

se constată modificări ale ipotezelor/premiselor 

care au stat la baza fixării acestora? 

DA - Urmare reevaluarii obiectivelor specifice se 

modifica planul anual de management si se 

efectueaza rectificarea bugetara. 

III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA 

Standardul 12- Informarea I 

Au fost stabilite tipurile de informaţii, 

conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi 

destinatarii acestora, astfel încât personalul de 
conducere şi cel de execuţie, prin primirea şi 

transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini 

sarcinile de serviciu? 

DA - Circuitul informational se realizeaza in baza fisei 

postului, a ROF-ului, a registrelor de corespondenta si 

a sistemului informatic 

- PS-09 Coordonare 

- Sunt implementate sisteme/aplicatii informatice pe 
activitati care asigura colectarea prelucrarea si 

centralizarea informatiilor 

Colectarea, prelucrarea şi centralizarea 

informaţiilor se realizează în sistem 
informatizat? 

DA - Baza datelor nationale a elevilor 

- Comunicari cu Ministerul Educatiei Nationale si 

Inspectoratul Scolar Judetean in cazul examenelor de 
evaluare nationala 

Standardul 13 - Comunicarea I 

Circuitele informaţionale (traseele pe care 

circulă informaţiile) asigură o difuzare rapidă, 

fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât 
acestea să ajungă la timp la utilizatori? 

DA - Canalele de comunicare sunt stabilite prin: 

sistemul IT, nota de masuri stabilita in sedintele 

comisiilor sau comp., telefon, posta, fax, email-uri, 
avizier. 

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare 

prin care managerii şi personalul de execuţie din 
cadrul unui compartiment să fie informaţi cu 

privire la proiectele de decizii sau iniţiative, 

adoptate la nivelul altor compartimente, care le- 
ar putea afecta sarcinile şi responsabilităţile? 

DA - Decizii ale directorului ca urmare a problemelor 

semnalate in sedintele operative 
- Inainte de emiterea deciziilor este consultat consiliul 

profesoral sau consiliul de administratie. 

Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea I 

Sunt aplicate proceduri pentru 
primirea/expedierea, înregistrarea arhivarea 

corespondenţei? 

DA - Pentru expedierea, inregistrarea si arhivarea 
corespondentei este intocmita procedura operationala 

si pentru Arhivarea documentelor si inregistrarilor 

- Este intocmit Nomenclatorul arhivistic, aprobat de 
Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Buzău 



 

 

 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 

Reglementările legale în vigoare cu privire la 
manipularea şi depozitarea informaţiilor 

clasificate sunt cunoscute şi aplicate în practică? 

NA - Nu exista informatii clasificate 

Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor PI 

A   fost comunicată   salariaţilor procedura 

aplicabilă în cazul semnalării unor 
neregularităţi? 

NU - Nu a fost implementată PS-04 privind semnalarea 

neregularitatilor transmisa salariatilor prin lista de 
difuzare 

În cazul semnalării unor neregularităţi, 
conducătorul entităţii a întreprins cercetările 

adecvate în scopul elucidării acestora şi a 

aplicat măsurile care se impun? 

DA - In cazul semnalarii unor nereguli in indeplinirea 
sarcinilor de serviciu, responsabilii de activitati 

sesizeaza comisia de disciplina constituita prin 

Decizie internă 
- Comisia analizeaza si propune sanctiuni, iar 

semestrial si anual intocmeste raport 

- Evaluarea anuala a performantelor profesionale 
sanctioneaza neindeplinirea sarcinilor de serviciu 

IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL 

Standardul 17 - Proceduri PI 

Pentru activităţile proprii au fost elaborate/ 
actualizate proceduri operaţionale? 

NU Nu s-au elaborat proceduri operationale pentru toate 
activitatile 
- PS – 01 Elaborarea procedurilor 

Procedurile operaţionale comunicate salariaţilor 
sunt aplicate? 

DA  

Standardul 18 - Separarea atribuţiilor PI 

Funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare a 
operaţiunilor sunt funcţii separate şi exercitate 
de persoane diferite? 

NU - Separarea atributiilor se realizeaza prin fisa postului, 
ROI 

Conceperea şi aplicarea procedurilor asigură 
separarea atribuţiilor? 

DA - Procedurile operationale asigura separarea 
atributiilor, nu este intocmita procedura de sistem 

Standardul 19 - Supravegherea I 

Managerii supraveghează şi supervizează 

activităţile care intră în responsabilitatea lor 

directă? 

DA - Salariatilor le-au fost comunicate sarcinile si 

responsabilitatile prin fisa postului 

- PS-10 Supravegherea activitatilor 

- Toate documentele intocmite in unitate sunt avizate 

de sefii de comisii si aprobate de director 

Supervizarea unor activităţi care implică un grad 
ridicat de expunere la risc se realizează pe baza 

unor proceduri prestabilite? 

DA - A fost infiintata EGR prin decizie internă 

- PS-02 privind intocmire registrul de riscuri 

Standardul 20 - Gestiunea abaterilor PI 

În situaţia în care, din cauza unor circumstanţe 

deosebite, apar abateri faţă de procedurile 

stabilite, se întocmesc documente adecvate, 

aprobate la nivel corespunzător, înainte de 
efectuarea operaţiunilor? 

DA -Nu s-a elaborat procedura de sistem privind 

gestionarea abaterilor dar s-au inventariat abaterile şi 

s-au stabilit documentele care se intocmesc si 

masurile care se iau in situatia in care apar abateri de 
la legi si proceduri. 

Se efectuează o analiză periodică a 

circumstanţelor şi a modului cum au fost 
gestionate abaterile în vederea desprinderii, 
pentru viitor, a unor concluzii de bună practică? 

NU Nu s-a efectuat o analiză periodică 



 

 

 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 

Standardul 21 - Continuitatea activităţii PI 

Sunt inventariate situaţiile generatoare de 

întreruperi în derularea unor activităţi? 

DA - Este elaborata procedura de sistem privind delegarea 

competentelor PS-05 

-PS -07 Continuitatea activitatii 
-Au fost inventariate situatiile generatoare de 
intreruperi in derularea activitatilor si au fost stabilite 
masuri de continuitate a activitatii 

Sunt stabilite şi aplicate măsuri pentru 

asigurarea continuităţii activităţii, în cazul 
apariţiei unor situaţii generatoare de 
întreruperi? 

NU - Nu au fost stabilite şi aplicate măsuri pentru 

asigurarea continuităţii activităţii 

Standardul 22 - Strategii de control NI 

Au fost elaborate strategii de control adecvate 
pentru atingerea obiectivelor specifice? 

NU - Nu există un grafic de monitorizare si control 

Strategiile de control aplicate furnizează o 

asigurare rezonabilă cu privire la atingerea 
obiectivelor specifice? 

NU - Nu au furnizat 

Standardul 23 - Accesul la resurse NI 

Sunt emise acte administrative de reglementare a 

accesului salariaţilor din compartiment la 

resursele materiale, financiare şi 
informaţionale? 

DA - Resursele umane sunt asigurate prin statul de functii 

si organigrama 

- Resursele financiare sunt prevazute in BCL 

- Resursa materiala este asigurata de logistica 
- Prin referate de necesitate si note de fundamentare 

Accesul personalului la resurse se realizează cu 

respectarea strictă a normelor cuprinse în actele 
administrative de reglementare cu acest obiect? 

DA Au fost respectate toate resursele 

V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA 

Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului PI 

Conducătorul entităţii realizează, anual, 

operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de 

control intern/managerial existent la acest 
nivel? 

DA -Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de 

control intern/managerial s-a efectuat prin 

completarea de catre director, sefii de compartimente 
si responsabilii de activitati a chestionarului de 

autoevaluare. 

-S-a intocmit situatia sintetica a rezultatelor 
autoevaluarii si raportul asupra stadiului de 

implementare SCIM  

-PS 03 Intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului 
asupra SCMI 

Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului de 

control intern/ managerial au drept rezultat date, 
informaţii şi constatări pertinente necesare 

luării de decizii operaţionale, precum şi 
raportării? 

DA - Operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de 

control intern/ managerial s-a efectuat 

Standardul 25 - Auditul intern I 

Compartimentul de audit intern execută, în afara 
misiunilor de asigurare, planificate şi aprobate 

DA - Functia de audit public intern este asigurata de 
ordonatorul principal de credite  



 

 

 

 

Criterii generale de evaluare a stadiului 

implementării a standardului 

Răspuns şi explicaţii Standardul este: 

Da/Nu/ 

NA 

Explicaţia I/PI/NI 

1 2 3 4 

de manager, şi misiuni de consiliere privind 

pregătirea procesului de autoevaluare a 

sistemului de control intern/managerial al 
compartimentului 

  

Compartimentul de audit intern dispune de 

suficient personal pentru a realiza integral 

programul anual de audit? 

DA - Functia de audit public intern este asigurata de 

ordonatorul principal de credite  

 

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: 

La data autoevaluarii s-a constatat ca exista 15 standarde implementate, 6 standarde partial implementate, 4 

standarde neimplementate. 

Măsuri de adoptat: 
În perioada viitoare se va urmări menţinerea standardelor de control intern/managerial implementate, precum şi 

îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate şi implementarea celorlalte standarde, pentru trecerea la un nivel mai înalt de 
implementare. 

 


