
Spitalul Municipal Campulung 

LISTA ATRIBUTIILOR SPECIFICE CONTROLULill 
INTERN MANAGERIAL CARE VOR FI INCLUSE IN 

FISA POSTULUI PERSONALULUI DE CONDUCERE SI 
DE EXECUTIE: 

I.Conducatorilor structurilor fu nct ionale din cadrul spi ta lului (medici sefi de sectie/medici 
coordonatori de compartimente/sefi de servicii/birouri/compartimente) Ie rev in urmatoarele 
atributii pe linia controlului in tern managerial: 

• identifica obiectivele specifice ale compartimente lor institutiei ~ i obiectivele derivate 
din obiectivele generale ale institutiei; 

• identi fica actiunile ~ i activ itatile pentru realizarea obiectivelor specifice; 
• stabilesc procedurile care trebuie apl icate in vederea realizari i sarcinilor de serviciu de 

catre executanti, in limita competentelor ~ i responsabilitatilor specifice, a~a cum 
decurg din atributiile compartimentului respectiv; 

• identi fica, eva lueaza ~ i prioritizeaza ri scurile care pot afecta atingerea obiectivelor 
specifice ~ i stabilirea actiunilor care sa menlina ri scurile in limite acceptabile; 

• inventariaza documentele ~ i fluxurile de info rmatii care intralies din structu rile 
functionale, respectiv insti tutie, a procesarilor care au loc, a destinatiilor 
documentelor, a fluxurilor de comunicare intre compartimentele din inst itutie, cu 
nivelele ierarhic superioare de management ~ i cu aile entitati publ ice; 

• moni torizeaza realizarea obiectivelor specifice, analizand activ itat ile ce se desf1i~oara 

in cadrul compartimentului (masurarea ~i inregistrarea rezultatelor, compararea lor cu 
obiectivele, identificarea abaterilor, ap licarea maslI rilor corective); 

• evalueaza rea lizarea obiectivelor specifice; 
• informeaza prompt Comisia de moni torizare cu privire la rezultatele verificarilor ~ i 

altor actiuni derulate in cadrul compartimentului ; 

• iau masurile pentru imbunatatirea sistemului de contro l intern/managerial din cadrul 
structurilor functiona le pe care Ie coordoneaza; 



• participa la ~edinte le Comisiei de monitorizare, a subcomisiilor sau grupurilor de 
lucru constituite in cadrul acesteia, la data, ora ~ i locul unde acestea au fost stabilite, 
atunci cand sunt convocati in scris de presedintele Comisiei de monitorizare.; 

• la solicitarea Comisiei de monitorizare nominalizeaza participantii la diferite 
subcomisii sau grupuri de lucru pentru activ itatile specifice ale Comisiei; 

• as igura aprobarea ~ i transmiterea la termenele de timp stabilite a 
informarilor/rapoartelor referitoare la progresele lnregistrate cu privire la dezvoltarea 
sistemului de contro l intern managerial, in raport cu programul adoptat, la nivelul 
structurii functionale pe care 0 conduce. 

• desemenaza responsabilii cu riscurile, care elaboreaza Registrul ri scurilor la nivelul 
structurii ; 

• stabilesc persoanele responsabile cu elaborarea si actualizarea Procedurilor 
oprationale si inlocuitorii acestora; 

• elaboreaza si actualizeaza anual Lista obiectivelor, activitatilor, indicatorilor de 
perfo rmanta si de rezultat pe baza solicitarilor de la personalul responsabil de 
activitati ; 

• stabileste persoana responsabila cu elaborarea Raportului de monitorizare a 
performantelor; 

• aproba Raportul de monitorizare a performante lor si il transmite secretarulu i 
Comisiei de monitori zare pentru informare; 

• propune organizarea sedintelor echipei de gestionare a ri scurilor; 
• as igura cadrul organizational pentru punerea in apl icare a masurilor de control; 

• raspund pentru implementarea masurilor de contro l stabilite in sedintele echipei de 
gestionare a riscurilor; 

• analizeaza stadiul implementarii masurilor de control stabilite de Echipa de 
Gestionare a ri scurilor, a efi cacitatii acestora si reevalueaza riscurile din sfera lor de 
activitate, ori de cate ori este nevoie, dar cel putin anual; 

• elaboreaza si semneaza Situatia centralizatoare semestrial, si anual-Anexa 3 
Chestionarul de autoeva luare , respectiv Situatia sintetica pentru compartiemntele din 
subordine, pe care Ie transmi t Comisiei de Monitorizare spre avizare. 

• av izeaza Registrul riscului la nivelullocului de munca si il transmit Secretarului 
echipei de gesti onare a ri scurilor 

• colaboreaza cu secretarul Comisie i de monitorizare/Echipei de gestionare a ri scurilor 
in vederea implemantarii sistemului de control intern managerial la nivelul institutiei. 

• participa la cursurile de perfectioare profesionala in domeniul controlului intern 
managerial organizate de institutie. 

In calitatea de membru al Comisiei de monitori zare( in situatia in care sunt desemnati prin 
decizie a conducerii unitatii sa faca parte din acesta structura) Ie revin urmatoarele atributii : 

• colaboreaza cu membrii comisiei de monitorizare la e1aborarea Programului de 
dezvoltare a sistemului de contro l intern managerial al spi ta lului ; 

• monitorizeaza realizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial si propune actualizarea acestuia ori de cate ori este nevoie. 



• monitorizeaza ~ i evalueaza anual realizarea obiectivelor generale ale institutiei. 
• urmare~te $i Indruma structurile functionale din cadrul institu\iei in vederea atingeri 

obiectivelor stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial asa cum a fost elaborat si aprobat in Comisia de monitorizare , in 
realizarea ~i actualizarea acestuia ~i/sau in alte activita\i legate de controlul 
intern/managerial. 

• urmareste si indruma structurile functionale din cadrul institutiei in elaborarea si 
realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor ~i activita\ilor, cu 
indicatorii de performanla asociati acestora, termenul de realizare ~i resursele 
necesare; 

• analizeaza in cadrul Comisiei informarile referitoare la progresele inregistrate cu 
privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, In 
raport cu programele adoptate, precum ~i situatiile deosebite observate ~i aqiunile de 
monitorizare, coordonare ~i indrumare, intreprinse . 

• analizeaza, evalueaza ~i avizeaza procedurile de sistem, operalionale si de lucru 
elaborate in cadrul institutiei. 

• analizeaza si prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 
obiectivelor generale ale functionarii entitatii publice, prin stabilirea limitelor de 
toleranta la risc, anual , aprobate de catre conducerea entitatii , care sunt obligatorii si 
se transmit compartimentelor pentru aplicare. 

• analizeaza, in vederea aprobarii , informarea privind monitorizarea performantelor la 
nivelul entitatii, elaborata de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportarilor 
anuale privind monitorizarea performantelor anuale, de la nivelul compartimentelor. 

• ana lizeaza in vederea aprobarii , informarea privind desfasurarea procesului de 
gestionare a riscurilor, elaborata de Echipa de gestionare a ri scurilor, pe baza 
raportarilor anuale, de la nivelul compartimentelor. 

• Colaboreaza cu membrii Comisiei , ori de dUe ori este necesar, dar cel putin 
trimestrial , la intocmirea informari lor referitoare la progresele inregistrate cu privire 
la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, in raport cu Programul de 
dezvoltarea a sistemului de control intern managerial adoptat, la actiunile de 
monitorizare, coordonare ~ i Indrumare metodologica Intreprinse, precum ~ i la alte 
probleme aparute in legatura cu acest domeniu 

In calitatea de membru al Echpei de gest ionare a riscurilor(in situatia in care sunt desemnati 
prin decizie a conducerii unitatii sa faca parte din aceasta structura) Ie revin urmatoarele 
atributii: 

• val ideaza sau invalideaza propunerea de clasare pentru riscurile apreciate ca 
irelevante. 

• efectueaza pentru fiecare risc identificat si evaluat, 0 comparare a expunerii la risc cu 
limitele de toleranta, aprobate , valabile pentru anul in curs 

• analizeaza riscurile identificate si transmise de Compartimentul de Audit si masurile 
de control recomandate a fi implementate; 



• formuleaza propuneri pentru fi ecare risc identificat s i evaluat cu privire la tipul de 
raspuns, considerat a fi cel mai adecvat dupa cum urmeaza: 

a) acceptarea (tolerarea) riscului in cazul riscului cu expunere scazuta ,atunci cand 
aplicarea unei stategii de raspuns la ri sc nu este posibila. 

b) monitorizarea permanenta a ri scului, in cazu l ri scuril or cu impact semnificativ, dar cu 

probabilitate mica de aparitie; 

c) ev itarea riscului, cu prec izarea ca aplicarea acestei strategii este limi tata in cadrul 
acti vitatilor,l de scopul (misiunea) procedurii; 

d) transferarea (externalizarea) riscului in special in cazul ri scurilor financiare si 
patrimonia le 

e) tratarea (atenuarea) riscului , in cazul in care se identifica mas uri ce pot fi luate, astfe l 
incat ri scul sa poata fi contro lat corespunzator. 

• stabilesc ordinea de prioritati in tratarea ri scurilor, astfe l incat expunerea la ri scurile 
reziduale sa se situeze in limi te le de to leranta aprobate 

• stabilesc masurile de contro l ce trebuie luate in vederea controlarii ri scurilor, termene 
limita de implementare a acestora si persoanele responsabile cu implementarea lor; 

2.Personalului de executie din cadrul spitalului ii revin urmatoare le atributii pe linia 
controlului intern managerial : 

• colaboreaza cu secretarul Comisiei de monitorizare/Echipei de gestionare a riscurilor 
pe Iinia contro lului intern managerial , respectiv in domeniul managementului ri scului. 

• raspunde promt solicitarilor privind informatii le referitoare la modul de implementare 
a procedurilor elaborate si di fuzate. 

• evalueaza si revizui este, la so licitarea conducatorului structurii functionale din care 
face parte, ri scurile. 

• formul eaza, la solicitarea sefului structurii functionale/secretarului 
Comisiei/secretarului Echipeilorganelor de control, 0 opinie referitoare la modul in 
care a fost aplicat Planul de implementare a masurilor de contro l elaborat de Echipa 
de gestionare a ri scuri lor. 

In cali tate dc rcsponsabil cu r iscurile la nivelul slructurii functionale din care face parte(in 
situatia in care a fost desemnat de seful structurii sa indeplineasca aceasta sarcina de serviciu 
fiind nominalizat prin decizie emisa de conducerea unitatii) ii revin urmatoarele atributii 
specifice: 

• asista conducatorul structurii functionale din care face parte in procesul de 
administrare a riscurilor; 

• consi liaza personalul pentru gestionarea riscurilor 
• centralizeaza riscurile gestionabile primite de la Echipa de gestionare a ri scurilor si 

elaboreaza Registrul ri scu lui de la nivelullocului de munca, pe care il trimite 
conducatorului locului de munca spre vizare. 

• propune tipul de raspuns la risc, pentru riscurile retinute la nivelul compartimentului 



• participa la cursuri de pregatire In domeniul managementului riscurilor ~i consiliaza 
personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de ri scuri pe structuri 
function ale. 




