Formular conform Anexei nr. 3 la Regulamentul privind evaluarea,
raportarea sistemului de management fmanciar §i control §i emiterea Declaratiei
privind buna guvemare.aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 49 din 26.04.2012

RAPORT
privind organizarea §i functionarea Sistemului de management fmanciar §i control,
potrivit situatiei de la data de 31 decembrie 2016
Entitatea publica: Centrul National Anticoruptie
Standardul National
de Control Intern
I. Mediul de
SNCI 1.
control
Etica §i
integritatea

Scor
Argumentare privind conformitatea
stabilit
Sistemului de management financiar §i control standardelor respective
B
In scopul consolidarii standardelor privind etica §i integritatea profesionala a
colaboratorilor, in cadrul Centrului National Anticoruptie s-au implementat un
complex vast de masuri §i instrumente de responsabilizare: monitorizarea stilului
de viata, monitorizarea influentelor necorespunzatoare (se raporteaza in ordinea
stability la Directia Securitate Interna a C.N.A.), realizarea procedurilor
disciplinare, denuntarea conflictelor de interese, avertizarile de integritate,
testarea integritatii profesionale, testele psihologice, testele la detectorul
comportamentului simulat.
Procedura de declarare a cadourilor primite (de protocol) se desfa§oara conform
normelor stabilite.
Au fost puse in aplicare normele de etica pentru colaboratorii C.N.A., prevazute
in Codul de conduita, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 664 din 30.08.2013.
Regulile de comportament etic §i reglementarile privind prevenirea fraudei §i
A.

Regulile de comportament etic §i reglementarile privind prevenirea fraudei §i
coruptiei au fost comunicate angajatilor C.N.A. in cadral orelor de pregatire
profesionala §i a §edintelor operative de lucra.
Pentru familiarizarea tuturor persoanelor interesate, Codul de conduita a
colaboratorilor C.N.A. a fost publicat pe pagina WEB a institutiei www.cna.md.
In scopul realizarii procedurilor disciplinare in domemul respectiv, prin Ordinul
directorului C.N.A. nr. 38/2013 a fost instituit Colegiul disciplinar al C.N.A.
In Structura organizational^ a C.N.A., aprobata prin Hotararea Parlamentului
nr.34/11.03.2016, in temeiul art.7 alin.(3) din Legea nr. 1104 din 06.06.2002 a
fost prevazuta Directia Generala Securitate §i Resurse Umane, care monitorizeaza
continuu respectarea de catre angajati a normelor de conduita §i integritate.
SNCI 2.
Functii, atributii
§i sarcini

A

Organizarea, functiile §i atributiile institutiei au fost prevazute in Legea
nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul National Anticoruptie.
Sarcinile de baza, atributiile, responsabilitatile §i imputemicirile fiecarui angajat
in parte au fost prevazute in fi§ele de post ale angajatilor, semnate de angajatii
respectivi §i aprobate de directorul C.N.A., in corespundere cu prevederile
Hotararii Guvemului nr. 201 din 11.03.2009.
Verificarea cuno§tintelor angajatilor privind functiile, atributiile institutiei,
sarcinile §i responsabilitatile care le revin, se efectueaza anual, fapt consemnat in
registrele de pregatire profesionala, care sunt arhivate §i pastrate de catre Directia
resurse umane a C.N.A., in modul stabilit.

SNCI 3.
Angajamentul
fata de
competenta

A

Angajarea in cadrul C.N.A. se efectueaza pe baza de concurs, prin selectarea de
catre Comisia respective a celor mai competenti candidati la functiile vacante,
conform procedurii reglementate in Hotararea Guvemului nr. 201 din 11.03.2009.
Pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor, se organizeaza evaluarea
necesitatilor de instmire, cu participarea §efilor de subdiviziuni §i colaboratorilor.
Programul de formare profesionala initiala a angajatilor se aproba anual prin
ordinul directorului C.N.A.
Regulamentul §i procedura de organizare a instmirii profesionale continua a
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angajatilor a fost aprobat prin Ordinul directorului C.N.A. nr. 194 din 16.12.2013.
In acest sens, procedurile stabilite de recrutare, promovare, numire in functie a
angajatilor garanteaza faptul ca persoanelor cu calificare corespunzatoare sunt
atribuite sarcini pe care acestea sunt capabile sa le execute.
Institutia dispune de un mecanism de evaluare a performantelor angajatilor in
raport cu obiectivele individuale stabilite, care a fost aprobat prin Ordinul nr.96
din 25.07.2014 §i desfa§oara periodic evaluarea §i revizuirea performantelor
individuale ale acestora.
SNCI 4.
Abordarea §i
stilul de operare
al conducerii

A

in cadrul C.N.A. au fost implementate principiile de conducere colegiala a
activitatii.
Astfel, au fost institute §i functioneaza:
- Colegiul C.N.A., care este investit cu atributiile de aprobare a politicilor §i
directiilor strategice de activitate a C.N.A., din componenta caruia fac parte
reprezentanti ai altor 4 autoritati publice §i 2 ONG;
- Colegiul disciplinar, care efectueaza procedura disciplinary in privinta
angajatilor §i stabile§te sanctiuni disciplinare, care ulterior se pun in aplicare
prin ordinul directorului C.N.A.;
- comisii permanente de lucru in toate domeniile de activitate ale Centrului,
inclusiv comisii speciale pentru evaluarea lunara a performantelor activitatii
colaboratorilor §i stabilirii indemnizatiilor §i sporurilor la salariu.
Deciziile ce tin de activitatea operationala a Centrului sunt adoptate in cadrul
§edintelor de lucru saptamanale, cu participarea §i consultarea tuturor §efilor de
subdiviziuni, precum §i angajatilor care sunt specializati in domeniile examinate,
astfel fiind asigurata participarea activa a colaboratorilor in procesul decizional.
Problemele examinate in cadrul §edintelor §i deciziile adoptate sunt consemnate
in procesele - verbale respective, in baza carora are loc monitorizarea
implementarii acestora.
S-a activizat cooperarea cu cetatenii. Conducerea institutiei acorda atentie sporita
solutionarii petitiilor, adresarilor parvenite de la cetateni privind aspectele legate
de organizarea activitatii de prevenire §i combatere a coruptiei §i spalarii banilor.
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Stilul de operare al conducerii §i procesul decizional al institutiei in general este
bazat in mod prioritar pe principiul pastrarii statutului de organ apolitic, care este
independent in activitatea sa §i se supune doar legii, dispune de independents
organizational;!, functional;! §i operational;! in conditiile stabilite de Legea
nr. 1104-XV din 06.06.2002.
Centrul este independent in elaborarea programului de activitate §i in exercitarea
functiilor sale, care se aproba printr-o hotarare a Colegiului Centrului.
SNCI 5.
Structure
organizational;!

A

Prin Hotararea Parlamentului nr.34/11.03.2016, in temeiul art.7 alin.(3) din Legea
nr. 1104 din 06.06.2002, a fost aprobata structure §i efectivul-limita ale Centrului
National Anticoruptie.
Prin Hotararea Parlamentului nr.35/11.03.2016, in temeiul art.18 alin.(3) §i art.20
alin.(4) din Legea nr. 1104 din 06.06.2002, a fost aprobata Lista functiilor din
cadrul Centrului National Anticoruptie §i a gradelor speciale ce le corespund.
Institutia a definit §i actualizat structure organizational;! in corespundere cu
resursele, responsabilitatile, obiectivele strategice §i operationale.
Competentele, drepturile, responsabilitatile, sarcinile, obiectivele §i liniile de
raportare ale fiecarei subdiviziuni structurale au fost comunicate angajatilor prin
Ordinul directorului C.N.A. nr. 104 din 13.07.2016 "Privind aprobarea
regulamentelor subdiviziunilor C.N.A. §i a unitatilor structurale ale acestora".

SNCI 6.
Imputemiciri
delegate

A

Prin Ordinul directorului C.N.A. nr. 59 din 09.04.2014 "Cu privire la delegarea
atributiilor de serviciu", s-a instituit sistemul intern de delegare a imputemicirilor.
Cu referire la mecanismul delegarii imputemicirilor, de mentionat ca §efii din
cadml C.N.A. deleaga imputemicirile in conformitate cu nivelurile de
subordonare stipulate in fi§ele postului, semnate de fiecare angajat in parte §i
aprobate de director.
Asigurarea delegarii imputemicirilor angajatilor care dispun de competenta
necesara se efectueaza prin evaluarea competentei profesionale a angajatilor,
conform procedurilor stabilite.
Delegarea imputemicirilor se efectueaza prin rezolutia conducerii institutiei sau

/V
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indicatia in scris a §efilor pe documentele respective, care se pSstreazS in modul
stabilit in arhiva Centrului.
II.
SNCI 7.
Managementul Stabilirea
performantelor obiectivelor
§i al riscurilor

SNCI 8.
Planificarea,
monitorizarea §i
raportarea privind
performantele

A

B

Misiunea C.N.A. a fost formulatS in Programul de activitate strategics a C.N.A.,
aprobat prin HotSrarea Colegiului C.N.A. nr. 1/2012.
Obiectivele strategice ale C.N.A. au fost stipulate in planurile de realizare a
urm&toarelor documente de politici:
- Strategia nationals anticoruptie, aprobatS prin Hotararea Parlamentului
nr. 154 din 21.07.2011 modificata prin Hotararea Parlamentului nr. 89 din
12.05.2016;
- Strategia nationals de prevenire §i combatere a spSlSrii banilor §i fmantSrii
terorismului, aprobatS prin Legea nr.130 din 06.06.2013.
Obiectivele operationale sunt stipulate in planurile anuale de activitate, aprobate
printr-o hotSrare a Colegiului C.N.A.
Misiunea, obiectivele strategice §i obiectivele operationale ale institutiei au fost
comunicate cStre toti angajatii, documentele respective fund plasate pentru
informare pe site-ul www.cna.md.
Institutia a atribuit responsabilitSti angajatilor pentru atingerea obiectivelor
strategice §i operationale, prin indicarea acestora in fi§ele postului.
Prin Ordinul directorului C.N.A. nr.107 din 02.09.2014 s-au aprobat
Instructiunile privind procedurile de realizare a analizelor strategice §i analizelor
operationale, intru asigurarea realizSrii obiectivelor de activitate.
C.N.A. dispune de planuri de realizare a obiectivelor strategice, prevSzute in
Strategia nationals anticoruptie §i Strategia nationals de prevenire §i combatere a
spSlSrii banilor §i finantSrii terorismului.
Institutia revizuie§te §i actualizeazS planurile de actiuni la necesitate.
Procedurile de evaluare, monitorizare, revizuire §i raportare a gradului de
atingere a obiectivelor §i indicatorilor de performantS au fost prevSzute in
urmStoarele acte:
- HotSrarea Colegiului C.N.A. nr. 3 din 19.04.2013 privind Indicatorii de
performantS in activitatea de prevenire §i combatere a coruptiei;
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- Hotararea Colegiului C.N.A. nr. 4 din 19.07.2013 privind Indicatorii de
performanta in activitatea de prevenire §i combatere a spalarii banilor §i
finantarii terorismului;
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 41 din 18.03.2013 "Privind evaluarea
performantei colective";
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 6 din 31.10.2012 "Privind evaluarea
performantelor profesionale in baza rezultatelor activitatii angajatilor
C.N.A."; ’
- Dispozitia directorului C.N.A. nr. 12-d din 27.05.2013 "Privind procedura
de raportare despre activitatea subdiviziunilor";
- Ordinul comun al C.N.A., Procuraturii, M.A.I. §i S.V. nr. 46/263/110/3960
din 12.09.2014 "Privind aprobarea Indicatorilor unici de performanta
pentru institutiile implicate in procesul penal §i a Metodologiei de evaluare
a eficientei activitatii de urmarire penala".
Raportarea §i aprecierea performantelor activitatii subdiviziunilor C.N.A. se
efectueaza trimestrial in cadrul §edintelor Colegiului C.N.A., din componenta
caruia fac parte reprezentanti ai 4 autoritati publice (Parlament, Guvem,
Autoritatea Nationals de Integritate §i Procuratura) §i 2 organizatii
neguvemamentale (Consiliul Civil, Institutul pentru Drepturile Omului din
Moldova - IDOM).
Aprecierea performantelor colaboratorilor in parte se efectueaza lunar de catre
3 comisii pentru evaluarea rezultatelor de activitate §i stabilirea sporurilor §i
indemnizatiilor la salariu, instituite prin ordinele directorului C.N.A. nr. 93/2014
(evaluarea totalurilor activitatii), nr. 94/2014 (evaluarea performantelor activitatii
speciale de investigati), nr. 95/2014 (evaluarea eficientei in prevenirea §i
combaterea coruptiei).
Raportarea performantelor de activitate a colaboratorilor se efectueaza lunar, prin
darea de seama de model stabilit, in cadrul §edintelor comisiilor respective,
inclusiv a performantelor conducerii institutiei §i §efilor de subdiviziuni.
Materialele de activitate a Colegiului §i comisiilor privind evaluarea
performantelor se pastreaza in arhiva institutiei permanent.
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~
........... r ~i Prin Dispozitia Directorului Centrului numarul 9-d din 27 martie 2013, in scopul
SNCI 9.
identificarii evenimentelor, care pot genera riscuri §i oportunitati, a fost aprobata
administrarea Registrului de evidenta a riscurilor, care prevede: Obiectivele
strategice/operationale de realizat, Riscurile aferente obiectivelor, Gravitatea
riscurilor, Reactia la rise, Actiunea de reactie la rise, Responsabilii de realizarea
actiunilor §i Termenul de realizare.
Totodata, prin Dispozitia Directorului Centrului numarul 5-d din 13 martie 2014,
a fost aprobata componenta nominala a Consiliului C.N.A. pentru monitorizarea
riscurilor, care va asigura tinerea sub control §i tratarea riscurilor aferente
atingerii obiectivelor strategice §i operationale ale institutiei.
In cadrul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie pe ami 2011-2016,
aprobata prin Hotararea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011, modificata prin
Hotararea Parlamentului nr. 89 din 12.05.2016, in mod permanent se identified §i
se evalueaza riscurile ce tin de domeniile de activitate a institutiei.
De asemenea, riscurile referitoare la domeniul prevenirii §i combaterii spalarii
banilor, sunt identificate §i evaluate in cadrul Strategiei Nationale de prevenire §i
combatere a spalarii banilor §i fmantarii terorismului pentru anii 2013-2017,
aprobata prin Legea nr. 130 din 06.06.2013 pentru aprobarea Strategiei Nationale
de prevenire §i combatere a spalarii banilor §i finantarii terorismului pentru anii
2013-2017 §i a Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei Nationale de
prevenire si combatere a spalarii banilor si fmantarii terorismului pentru anii
2013-2017

Identificarea
evenimentelor,
care pot genera
riscuri §i
oportunitati

9

SNCI 10.
Managementul
riscurilor

C

9

In scopul identificarii §i evaluarii riscurilor, prin Dispozitia directorului C.N.A.
nr. 9-d din 27.03.2013 a fost creat Consiliul C.N.A. privind monitorizarea
riscurilor.
De asemenea, a fost pomit §i in prezent este tinut Registrul riscurilor.
Consiliul privind monitorizarea riscurilor exercita, in regim continuu, tinerea sub
control §i tratarea riscurilor aferente atingerii obiectivelor strategice §i
operationale ale institutiei.
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III. Activitati
de control
5

SNCI 11.
Tipurile
activitatilor de
control

Ca urmare a §edintelor Consiliului, au fost identificati §i consemnati in Registrul
respectiv factorii de rise care pot avea un impact negativ asupra realizarii
eficiente a obiectivelor strategice §i operational ale C.N.A.
Totodata, au fost elaborate masurile de rigoare pentru inlaturarea sau
monitorizarea riscurilor, responsabilii, termenele de executare §i raportare.
C.N.A. identified trimestrial evenimentele care pot avea un impact nefavorabil
asupra atingerii obiectivelor strategice.
Eventualele riscuri §i oportunitati privind atingerea obiectivelor strategice in lupta
cu coruptia §i spalarea banilor au fost identificate §i mentionate in documentele
de politici respective, care au fost publicate pe site-ul www.cna.md
in cadrul C.N.A. s-au stabilit proceduri de autorizare §i aprobare in toate
domeniile de activitate, care au fost reglementate in instructiunile respective
aprobate prin actele de dispozitie ale directorului.
Procedurile de supraveghere §i control au fost stipulate in urmatoarele acte :
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 43 din 22.03.2013 "Privind aprobarea
Regulamentului de ordine interioara in cadrul C.N.A.";
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 67 din 30.04.2013 "Privind avertizorii de
integritate";
- Ordin directorului C.N.A. nr. 107 din 15.07.2013 "Privind monitorizarea
stilului de viata a angajatilor";
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 28 din 07.03.2014 "Privind aprobarea
regulamentului Directiei securitate interna a DGS a C.N.A.";
- Dispozitia nr. 10-d din 28.03.2013 "Pentru evidenta §i evaluarea cadourilor".
Procedurile de control §i reactionare la situatii exceptionale au fost implementate
prin:
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 102 din 16.07.2010 "Privind in§tiintarea
efectivului la semnalele de alarma";
- Ordinul directorului C.N.A. nr. 33 din 13.03.2014 "Privind instituirea
Comisiei pentru Situatii Exceptionale a C.N.A. §i aprobarea Regulamentului
de activitate a acesteia".
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SNCI 12.
Documentarea
proceselor
operational

C

In cadrul C.N.A. au fost identificate procesele operational de baza ale
subdiviziunilor, cu aprobarea indicatorilor de performanta respectivi.

SNCI 13.
Divizarea
obligatiilor §i
responsabilitatilor

A

In cadrul C.N.A. au fost separate, pe cat este posibil, functiile de initiere a unei
tranzactii cu consecinte financiare §i de verificare a validitatii acesteia.
Divizarea obligatiilor §i responsabilitatilor se efectueaza prin stabilirea acestora in
fi§ele de post.
Persoanele care ocupa posturi sensibile sunt evaluate §i verificate periodic.
De asemenea, cu persoanele care ocupa posturi sensibile se semneaza contracte
de raspundere privind pastrarea confidentialitatii §i sigurantei valorilor gestionate

B

Conducerea C.N.A. asigura angajatii cu informatiile necesare pentru indeplinirea
atributiilor in mod eficient §i eficace.
In acest sens, in prezent, institutia are incheiate acorduri de colaborare cu alte
autoritati de stat care sunt detinatori de informatii care sunt necesare angajatilor
C.N.A. pentru atingerea obiectivelor strategice §i operational in domeniul
prevenirii §i combaterii coruptiei, spalarii banilor.
Au fost identificate deficientele inregistrate la acest capitol §i intreprinse masurile
de rigoare pentru solutionarea acestora, in colaborare cu reprezentantii altor
autoritati. Informatia detaliata privind lucrul efectuat in domeniul dat este
descrisa in rapoartele anuale de activitate a C.N.A., publicate pe site-ul oficial
www.cna.md

A

Centrul a instituit sisteme eficiente §i eficace de comunicare interna §i externa
care asigura o circulatie rapida, completa §i in termen a informatiei.
Politicile §i sistemele de comunicare au fost implementate prin Ordinul
directorului C.N.A. nr.24 din 13.02.2013 privind aprobarea Planului Strategiei de
comunicare a C.N.A.
In Centru se comunica atat pe orizontala, cat §i pe verticala, conform unor

IV. Informatia SNCI 14.
Informatia
§i
comunicarea
5

5

SNCI 15.
Comunicarea

9

V.
SNCI 16.
Monitorizarea Monitorizarea
continua

A

VI. Conturi,

B

Numerar

proceduri scrise in fi§ele de post.
Conducatorii comunica sarcinile §i responsabilitatile catre angajati, in scris, prin
semnarea indicatiilor pe documentele transmise la executare, care se pastreaza in
arhiva C.N.A. in modul stabilit.
Institutia dispune de proceduri §i mijloace de comunicare a neregulilor, fraudelor
sau actelor de coruptie, care au fost implementate prin Ordinul directorului
C.N.A. nr. 67 din 30.04.2013 "Privind avertizorii de integritate".
Institutia monitorizeaza circulatia informatiei din partea altor organe §i cetateni
prin intermediul serviciului de secretariat.
Responsabil de instituirea §i realizarea procedurilor de management §i control
eficiente in domeniul comunicarii exteme este desemnata conducerea Serviciului
relatii cu publicul a C.N.A.
in scopul asigurarii monitorizarii continue a sistemului de management financiar
§i control, au fost implementate urmatoarele mecanisme:
- s-a instituit Grupul coordonator intern pentru dezvoltarea Sistemului de
management financiar §i control al C.N.A. (Dispozitia directorului C.N.A.
nr. l-d/2013);
- s-a instituit Consiliul de gestionare a riscurilor (Dispozitia directorului
C.N.A. nr. 9-d/2013;
- s-au stabilit responsabilitatile §efilor §i angajatilor subdiviziunilor C.N.A.
privind informatia care necesita sa fie prezentata la solicitarea Grupului
coordonator pentru dezvoltarea Sistemului de management financiar §i
control al C.N.A.;
- s-a elaborat §i implementat un Program de actiuni privind dezvoltarea
sistemului de management financiar §i control al C.N.A., cu mentionarea
termenelor de executare, responsabililor, indicatorilor de rezultat.
Reclamatiile cetatenilor sunt utilizate pentru identificarea
§i corectarea
/\
deficientelor legate de activitatile de control. In acest sens, a fost instituit un
telefon de incredere in cadrul subdiviziunii de securitate interna a C.N.A.
Operatiunile cu numerar sunt efectuate in conformitate cu normele §i procedurile
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tranzactii §i
tehnologii
informationale

stabilite in Legea contabilitStii nr. 113-XVI din 27.04.2007 §i regulamentele
respective aprobate de Ministerul Finantelor.
ResponsabilS de numerar este conducerea Sectiei evidentS contabilS, retribuirea
muncii §i pensionare.
IncasSrile in numerar sunt numerotate, inregistrate independent inainte de a fi
transmise cStre easier §i sunt verificate cu dispozitiile de incasare de cStre o
persoanS independents.
Persoanele care semneaza dispozitiile de plats sunt autorizate de catre directorul
institutiei, iar functia de semnare este independents de functia de achizitie,
contabilizare a numerarului §i elaborare a dispozitiilor de plats.
Dispozitiile de incasare §i dispozitiile de plats sunt inregistrate prompt §i detaliat
intr-un registru separat.

5

/\

Mijloace fixe

A

Tinerea evidentei §i gestionarea mijloacelor fixe se efectueazS in conformitate cu
normele §i procedurile stabilite in Legea contabilitStii nr. 113-XVI din
27.04.2007 §i regulamentele respective aprobate de Ministerul Finantelor.
ResponsabilS de mijloacele fixe este conducerea Sectiei administrare a
patrimoniului a DEFA a CNA.
Metoda de calcul a uzurii mijloacelor fixe este clar defmitS §i aprobatS de cStre
directorul institutiei, prin semnarea politicilor de contabilitate.
Mijloacele fixe sunt inregistrate detaliat, iar modificSrile acestora sunt
documentate §i aprobate de cStre directorul C.N.A.
Mijloacele fixe sunt examinate fizic periodic (cel putin anual), cu respectarea
instructiunilor §i procedurilor scrise, asigurandu-se cS starea actuals a mijloacelor
fixe este inregistratS §i actualizatS.
Ie§irea mijloacelor fixe se aprobS de cStre conducStorul institutiei.

Achizitii publice

B

Procesul de achizitii publice este organizat conform Legii nr. 131 din 03.07.2015
privind achizitiile publice §i actele normative ale Guvemului privind intocmirea
§i pSstrarea documentatiei achizitiilor publice.
Pentru asigurarea realizSrii corespunzStoare a procedurii de achizitii publice, in
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personal este segregate suficient de functia de evidenta a datelor cu privire la
salariu.
Responsabila de salarizare este conducerea Sectiei evidenta contabila, retribuirea
muncii §i pensionare.
Politicile de securitate a datelor cu caracter personal §i procedurile obligatorii in
domeniul respectiv au fost aprobate prin Ordinul directorului C.N.A. nr. 45/2013.
Institutia a implementat proceduri care asigura ca salariile angajatilor sa fie platite
fara a omite vre-un angajat sau suma.
Inregistrarile contabile cu privire la salarizare sunt verificate periodic cu statul de
personal §i schema de incadrare.
La calculul salariilor se verifica numele §i prenumele angajatilor, orele lucrate
efectiv, grilele de salariu.
A

Tehnologii
informationale

A

In cadrul institutiei exista o divizare clara a sarcinilor intre programatori §i
utilizatori de programe §i aplicatii.
Personalului IT ii este interzis sa initieze operatiuni, tranzactii §i sa faca
modificari la fi§ierele de referinta.
Accesul la programe §i aplicatii este restrictionat prin parole unice (schimbate la
intervale stabilite de timp), se ofera doar la acele programe, aplicatii necesare
indeplinirii sarcinilor §i este interzis persoanelor care nu mai activeaza in cadrul
institutiei.
Periodic sunt facute copii de rezerva ale fi§ierelor de date in locatii diferite de
cele originale.
Responsabila de tehnologiile informationale este conducerea Directiei Generale
Asigurare Operativa.
5

§ef al Directiei analiza,
monitorizare §i evaluarea politicilor a
Directiei Generale Analitica,
locotenent - colonel
5
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