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ROMANIA

MIN ISTERUL AFACERILOR INTERNE
TNST|TUTtA pREFECTULUT - JUDETUL ARGEg

ORDIN
pentru organizarea echipei de gestionare a riscurilor

la nivelul fnsfituliei Prefectutui - Judelul Argeg

Prefectul Judetului Argeg,
in conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr 400/2015 pentru

aprobarea Codului controlului intern managerial la entit;lile publice, cu modific5rile 9i completSrile ulterroare;
Vazand Precizbrile MAI - ccM nr 40587412015 privind aplicarea codului controlului intern/managerial la nivelul

structurilor MAI;
In temeiul dispozitiilor aft' 26, alin (1) din Legea nr.34012004 Legea Prefectului 9i Instituliei prefectului,

republicatS, emit urmitorul:

ORDIN,,

Art. 1 IncepAnd cu data emiterii prezentului ordin, se organizeaz6 Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul

Nr 125 dat azi 72,05,2077

Art. 2 Compaftimentul Audit Intern va asigura consilierea Echipei de gestionare a riscurilor.
Aft. 3 Compartimentul Informare, Relalii publice 9i Secretariat va comunica prezentul ordin personalului

nominalizat.

Vizat pentru legalitate,

int/Red;
Com paftiment Resurse Umane
Consilier, Cdtdlina Puiulescu

)refectului - J in urm5toarea
Pregedinte: Enescu Cosmin consifier )'uridic - seruiciul verificarea legalitd[ii actelor, contencios

administrati4 apostild Si relatii cu publicul
Membrii: BSlan Iosif Boodan -Consilier - Cancelaria prefect

Ivan Cristian - consilier - seruiciul urmdrirea aplicdrii actelor normative cu caracter
reparatoriu, achizilii publice si administrativ

Cms sef Biban Marinel - serviciul public comunitar regim permise de conducere gi inmatricularea
vehiculelor

Cms sef Zevedei Boodan - Serviciul public comunitar evidenla gi eliberarea pagapoartelor simple
Gheorqhe Cristina -consilier - Coritpartiment financiar contabilitate
Balaban Lenuta - consilier - compartiment dezvoltare economicd, servicii deconcentrate, situatii

de urgentd
Secretar: Ionescu Marius Expert - Corpul de control al prefectului

a ?riseceanu - Onitoiu
Ramona Elena

- consilier afaceri europene - compartiment afaceri europene gi cooperare
internalionald

PREFE



MINISTERUL AFACERILOR INTERN E

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEJUL ARGES
Anexa la

Ordinul Prefectului nr 125/12. 05. 20j 7
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EMILIAN

REGULAMENTUL DE ORGANZARE S FUNCTT
A ECHIPEI DE GESTIOMRE A RISCURILOR

I.A NIVELUL IN$TruTIEI PREFECTULUI JUDETULUI ARGE9

Aft.1. (1) La nivelul aparatului de specialitate al Instituliei Prefectului Judetul
Argeg se constituie si functioneazd Echipa de Gestionare a Riscurilor pentru o
bunb administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, denumitd in
continuare EGR.

(2) EGR are in componenla sa reprezentanlii desemnati de gefii de
structuri din cadrul aparatului de specialitate al Instituliei Prefectului, personal
cu functii de executie din cadrul compartimentelor.

Art.2. EGR are urmdtoarele atribulii:
a) identificS, analizeazd, evalueaz5, ierarhizeazd gi prioritizeazb riscurile
care pot afecta atingerea obiectivelor generale/specifice ale compartimentelor
gi stabileste mdsurile de management al riscurilor;
b) identific5 amenintbri/vulnerabilitSli prezente in cadrul activitSlilor
curente ale entitdtii care ar putea conduce la sdv6rgirea unor fapte de coruplie
gi fraude;
c) stabileste strategia de gestionare a riscurilor si
diminuarea riscurilor pe care le transmite la
i m plementa rea acestora ;d) aprobb planul de implementare a mbsurilor de control, monitoriz eazd
implementarea si eficacitatea acestora;
e) elaboreazb propuneri pentru revizia procedurilor de sistem/operafionale;

mdsuri de control pentru
compartimente pentru



f ) reevalueazd riscurile anual sau ori de cSte ori situalia o impune,
semnialeazd aparitia unor noi riscuri gi face propuneri in sensul diminubrii
acestora;
g) analizeaz5 si avizeazd Registrul riscurilor de la nivelul entitbtii si il
actualizeazd anual;
h) elaboreazd rapoarte, informSri cu privire la situalia riscurilor pe care le
transrnite Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea gi indrumarea
metoclologicd a implementbrii gi dezvoltdrii sistemului de control intern
63116rlerial si/sau conducerii entitStii

Att.3 (1) $edintele EGR au loc in prima sdptbmdn5 a fiecSrei luni sau ori de
cAte Ori este necesar, la iniliativa pregedintelui sau a oricdrui membru.

(2) gedintele sunt conduse de pregedintele EGR.
(3) In cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este inlocuit de

drept de cbtre persoana desemnatd prin figa postului.
(4) La 5edintele sale pot participa gi alli reprezentanli din

compartimentele institutiei, a c5ror prezentd este necesar| pentru clariiicarea
si solutionarea problemelor discutate.

(5) Solicit5rile EGR, adresate conducdtorilor gi/sau subordonalilor
acestora, in contextul prevederilor de la alin (4), reprezinl| sarcini de serviiiu.

(5) In functie de necesitati, EGR poate funcliona gi prin sub-grupuri de
lucru, organizate pe domenii, membrii acestora desemn6nd prin lonsens o
persoand cu atributii de coordonator si o persoanb cu atributii de secretar.
Aft.4. gedintele EGR se desfasoard dupb cum urm eaz6:

a,l worumul este asigurat prin prezenla a cel pulin jumdtate plus unu din
numbrul membrilor EGR/inlocuitorilor de drept;

b,) Sedintele se desfasoard in baza convocSrii gi a ordinii dezitrimise cu 5
(cinci) zile calendaristice inainte de data gedinlei;

c) ordinea de zi, insotitb de materialele care sunt propuse pentru
dezbatere/analiz5/aprobare in cadrul gedinlei EGR este transmisb
membrilor EGR prin e-mair ra adresele indicate de acegtia.

d) la inceputul fiecdrei gedin!e, pregedintele supune la vot ordinea de zi a
acesteia, care se aprobS cu votul majoritatii membrilor prezenfi;

e) hotararile EGR se iau cu votul majoritSlii membrilor prezenli;
D in cazul in care se constatd egalitate de voturi, votui prege-dintelui EGR

este decisiv;
g) hotdr6rile EGR au caracter obligatoriu gi sunt consemnate in procesul

verbal al sedintei, dupd care sunt preluate in Hotbr6ri semnate de



preged i ntele acesteia ;
h) redactarea hot516rilor EGR, transmiterea prin e-mail membrilor

acesteia se face de cdtre secretar in termen de 7 (gapte) zile
calendaristice de la data desfdgurbrii gedinlei;

i) procesul-verbal al gedinlei va fi red-actat de citre secretarul EGR gi
comunicat, membrilor acesteia in termen de 5 (cinci) zile calendaristice
de la data gedinlei, prin e-mail sau support de hdrtie, urmdnd a se

putul urmdtoarei sedinfe;
i care nu sunt discutate in gedinla in
e pentru gedinta urmdtoare;

Art.5.('1) Pregedintele EGR are urm5toarele atribulii:
a') convoaca lunar 9i ori de cate ori este necesar EGR si emite ordinea dezi pentru fiecare sedinfb;
b) conduce gedinlele EGR, avizeazd

acesteia gi dispune secretarului
com petentelor acestu ia

c) asigurd desfSgurarea lucrdrilor EGR
bune conditii;

d) aprobd 9i asigurb transmiterea in termenele stabilite ainformbrilor/raportbrilor intoc
interesate: prefectul Judetului
coordonarea gi indrumarea me
sistemului de control intern managerial si la alte structuri desemnate;

e) urmdregte respectarea mbsurilor si termenelor stabilite de cdtre EGR gi
decide asupra mdsuriror ce se impun pentru respectar;, rd"'' 
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in lipsa justificat5 a presedintelui atributiile acestuia sunt indeplinite decdtre irrlocuitorul de drept, conform fisei 6 ostului.

tut'6' l\tributiile membrilor EGR sunt, fdrd a se limita la acestea, urmdtoarele:
aJ pafticipd la toate sedintele EGR;
b) fac propuneri pentru ordinea de zi 5i le transmit secretarului EGR;
cJ elaboreazS, materiare pe care re prezinta spre dezbatere

participantilor;
d) pafticipa la elaborarea, actualizarealrevizuirea strategiei si/sau a mdsurilorde control dispuse cu privire la managementul riscurilor 9i asigur5punerea in aplicare mbsurilor stabilite;

activitatile specifice din cadrul
realizarea de lucrbri in limita

gi ale Secretariatului acesteia in



e) stabilesc lunar gedinte de I

pentru analiza implement5rii
0 pafticipb la intocmirea situati

legislatia incident5;

Att7. (1) secretariatul EGR are urm5toarele atribulii:
a) organizeazd desfSgurarea gedinlelor EGR, intocmegte procesele verbaleale sedinlelor, redacteazd hotSrdrile EGR sau alte documente specifice

tribuie documentele necesare bunei

zarea informatiilor primite de lacompartimentele din aparatul de specialitate ai Instituliei prefectului
.ludetul Argeg;

d ) centra lizeazd ra poarte/i nform5 rilsitualii in baza dispozili ilor pregedi ntel uiI-GR;
e) elaboreazd Registrul riscurilor de

registrelor de riscuri de la nivelul
anual.

la nivelul entitSlii, prin centralizarea
compartimentelor, gi il actualizeaz5

f) elaboreazd, pe baza rapoartelor
de gestionare a riscurilor de la n
planului de implementare a mds
elchipei, o informare care se discutS gi se analizeazd pentru a fitransmis5 spre aprobare comisiei de monitorizare;

g) prregStegte documentele de lucru pentru gedinlele comisiei gi asigurd
clemersurire pentru rezervarea sdrii de gedini5

h) claseazS, p5strezb gi arhiveazd
specifice arhivdrii, toatb docume
rregistre, procese-verbale corespor(2) [)ocumentatia aferentd activitdtii EGR se arhiveaz5 conformnomenclatorului arhivistic

Aft'8' Personalul din aparatul de specialitate al Instituliei prefectului JudetulArgeg pune in aplicare mSsurile de control stabilite, transmise pentru
i m plementa rea acestora.


