
 

În 1999, a fost emisă OG 119 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. Aici, la 
art. 2, se spune aşa:  

control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv 
auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu 
reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor in mod economic, 
eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si 
procedurile 

Este evident că atât timp cât o organizație nu are o administrare evidență a actelor proprii, 
riscă să rămână descoperită în cazul unor litigii etc. Deci, administrarea actelor proprii este 
acoperită, mai ales că este o cerință legală, prin L 16/1996. 

Mai departe, la art. 3, se scrie aşa:  

Controlul intern are următoarele obiective generale:  
— realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituțiilor publice, stabilite 
in concordanta cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si 
eficienta;  
— protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau 
fraudei;  
— respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii;  
— dezvoltarea şi întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare 
si difuzare a datelor şi informațiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme 
si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice 

La art. 4 se scrie: 

(2) Cerințele generale si specifice de control intern sunt, in principal, următoarele:  
b) cerințe specifice:  
— reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor opera țiunilor 
instituției şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în 
mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a 
fi examinate de către cei in drept; (…) 
— accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptățite şi responsabile în 
legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.  

Booon… În baza acestei OG, în anul de grație 2005 se emite ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 946, pentru aprobarea Codului Controlului Intern(în continuare, Cod). Ce avem noi 
aici?... 

În ordin se spune:  
Conducătorii entităţilor publice vor dispune - ținând cont de particularităţile cadrului legal, 
organizaţional, de personal, de finanţare şi de alte elemente specifice, precum şi de standardele 
prevăzute în anexă la prezentul ordin – măsurile necesare pentru elaborarea si/sau 
dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizații, inclusiv a 
procedurilor, formalizate pe activități. 

În anexă:  

Standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management, pe care toate 
entităţile publice trebuie să le urmeze. 



Şi mai departe:  

Obiectivele entităţii publice pot fi grupate în trei categorii: 

2) Fiabilitatea informaţiilor interne si externe 
Această categorie include obiectivele legate de ţinerea unei contabilităţi adecvate, ca şi de 
fiabilitatea informaţiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terţi. De asemenea, în 
această categorie sunt incluse şi obiectivele privind protejarea documentelor împotriva a două 
categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor. 

(de menționat, că ceea ce au tradus băieții  ăştia ca fiabilitate, este 
credibilitatea (reliability) documentelor, şi este una din 
caracteristicile actelor (records) incluse într-un sistem de records 
management, conform ISO 15489. Unul din mijloacele prin care se 
poate atinge acest scop este proiectarea şi implementarea unui 
sistem corespunzător de management al actelor (records system)] 

Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial 
: (…) 
Informarea si comunicarea. În această secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui 
sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de 
management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, conservarea 
şi arhivarea documentelor trebuie avută în vedere. 

 
La standardele de informare-documentare scrie aşa:  

Standard 12 
INFORMAREA 

12.1. Descrierea standardului 
Entitatea publică stabileşte tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi 
destinatarii acestora, astfel încât managerii şi salariaţii, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, 
să-şi poată îndeplini sarcinile. 
12.2. Cerinţe generale 
- Informaţia este indispensabilă unui management sănătos, unei monitorizări eficace, identificării 
situaţiilor de risc în faze anterioare ale manifestării acestora; 
- Cultura entităţii publice are o incidenţă majoră asupra cantităţii, naturii şi fiabilității informaţiilor, 
ca şi în ceea ce priveşte lărgirea gamei acestora în domeniul valorilor etice, politicii, puterii, 
responsabilităţilor şi obligaţiilor de raportare, obiectivelor entităţii publice, planurilor etc.; 
- Informaţia trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de înțeles şi 
receptat; 
- Managerul şi salariaţii trebuie să primească şi să transmită informaţiile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor; 
- Informaţia trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în şi din 
exterior. 

Standard 13 
COMUNICAREA 

13.1. Descrierea standardului 
Entitatea publică trebuie să dezvolte un sistem eficient de comunicare interna şi externă, care să 
asigure o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă complete 
şi la timp la utilizatori. 
13.2. Cerinţe generale 
- Managerul asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare;  
- Prin componentele sale, sistemul de comunicare serveşte scopurilor utilizatorilor; 
- Sistemul de comunicare trebuie să fie flexibil si rapid, atât în interiorul entităţii publice, cât şi 
între aceasta şi mediul extern; 
- Procesul de comunicare trebuie să fie adaptat la capacitatea utilizatorilor, în ceea ce priveşte 
prelucrarea informaţiilor şi achitarea de responsabilităţi în materie de comunicare. 
 

Standard 14 
CORESPONDENTA ŞI ARHIVAREA 

14.1. Descrierea standardului 



Fiecare entitate publică organizează primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei, 
astfel încat sistemul să fie accesibil managerului, angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în 
domeniu. 
14. 2. Cerinţe generale 
- Corespondenţa trebuie să fie purtătoarea unor informaţii utile în interiorul şi în exteriorul entităţii 
publice; 
- Corespondenţa utilizează purtători diferiţi ai informaţiei (hârtie, benzi magnetice, floppy, CD etc.) 
şi se realizează prin mijloace diferite (curierul, poşta, poşta electronica, fax etc.); 
- Ponderea în care entitatea publică utilizează unul sau altul dintre purtători şi apelează la unul sau 
altul dintre mijloacele de realizare a corespondenţei este determinată de o serie de factori, cum ar fi: 
gradul de dotare interna si/sau al terţilor, nivelul de pregătire al salariaţilor, urgenţa, distanţa, costul, 
siguranţa, restricţiile din reglementări etc.; 
- În funcţie de tipul de purtător şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondenţă, 
operaţiunile de intrare, ieşire, înregistrare şi stocare trebuiesc adaptate corespunzător, pe baza unor 
planuri elaborate în acest sens, astfel încât, pentru fiecare caz, să poată fi reflectate cerinţele majore 
privind: 

• asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei; 
• confirmarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei; 
• stocarea (arhivarea) corespondenţei; 
• accesul la corespondenţa realizată. 

 
Ar mai fi şi Standardul 21 — Continuitatea activității, care deschide posibilitatea programelor de 
identificare a documentelor vitale, menite să asigure continuitatea activității în situații de urgentă.  
 
 
Ei bine, toate elementele de aici, sunt elemente componente ale unui sistem de records 
management. Ca dovadă că şi ei menționează inițial că aceste informații trebuie arhivate. 
Toate aceste elemente apar ca atare în ISO 15489. Adică au legătură cu activitatea arhivistică. 
 
 

Aşadar, 
— Organizațiile trebuie să identifice tipurile de informații, conținutul, sursele şi 

destinatarii lor;  
— Organizațiile trebuie să elaboreze sisteme de culegere şi arhivare a acestor 

informații.  
— Sistemele trebuie să permită crearea unor informații având caracteristicile 

menționate de ISO 15489;  
— Sistemele trebuie să asigure controlul şi circulația corespunzătoare a informației, 

cu asigurarea nivelurilor de acces.  
— Toate acestea trebuie să fie codificate într-un standard intern.  
— Responsabilitatea pentru toate acestea, aparține conducătorilor  entităților publice, 

care sunt obligați să dispună măsuri privind elaborarea de standarde interne.  
 
 
 
După mine, acest ordin deschide poarta dezvoltării programelor de records 

management în România. Iar Arhivele Naționale, care ar fi trebuit să fie locomotiva acestor 
programe, a răms, din nou, să ia act…  
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