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CAPITOLUL I. ATRIBUŢII GENERALE ŞI ACTIVITĂŢILE SERVICIILOR
ADMINISTRAŢIEI PREZIDENŢIALE
Art.1 – Activitatea serviciilor Administraţiei Prezidenţiale are ca scop îndeplinirea prerogativelor şi
exercitării atribuţiilor ce revin Preşedintelui României, stabilite prin Constituţia României şi alte legi,
precum şi administrarea patrimoniului instituţiei.
Art.2 – Administraţia Prezidenţială este instituţie publică, cu personalitate juridică proprie aflată la
dispoziţia Preşedintelui României pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, având şi calitatea de ordonator
principal de credite. Administraţia Prezidenţială are în subordine Muzeul Naţional Cotroceni care are
calitatea de ordonator terţiar de credite.
Art. 3 – Structura organizatorică a Administraţiei Prezidenţiale este formată din departamente,
compartimente şi cancelarii, acestea având atribuţiile stabilite conform prezentului regulament de
organizare şi funcţionare.
Art. 4 – In cadrul structurilor Administraţiei Prezidenţiale se asigură condiţiile organizatorice, de
specialitate şi materiale pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii Preşedintelui României.
Art. 5 – Structurile din cadrul Administraţiei Prezidenţiale sunt conduse de consilieri prezidenţiali şi/sau
consilieri de stat.
Art. 6 – Structurile din cadrul Administraţiei Prezidenţiale au următoarele atribuţii generale:
-

îndeplinirea tuturor prerogativelor constituţionale şi legale ale Preşedintelui României;

-

gestionarea activităţilor rezultate din atribuţiile Preşedintelui României în domeniile apărării
ţării şi securităţii naţionale, precum şi din calitatea de Preşedinte al Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării;

-

coordonarea acţiunilor de politică externă ale Preşedintelui României şi de reprezentare a
statului român;

-

analiza constituţionalităţii legilor înaintate spre promulgare;

-

stabilirea agendei Preşedintelui României;

-

administrarea sistemului naţional de decoraţii, conform prevederilor legale;

-

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol;

-

elaborarea de rapoarte, studii şi sinteze privind domeniile de activitate aflate în
responsabilitatea şi atribuţiile Preşedintelui României;

-

elaborarea de rapoarte, studii şi sinteze privind relaţiile cu autorităţile publice, opinia publică,
organizaţii interne şi internaţionale, potrivit competenţelor;

-

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii cu presa şi relaţii cu publicul;

-

asigurarea şi gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare ale instituţiei;

-

administrarea spaţiilor complexului Palatul Cotroceni şi asigurarea serviciilor auxiliare.

-

organizarea activităţilor de registratură şi arhivă.

Art. 7 – (1) Structura organizatorică a Administraţiei Prezidenţiale este prezentată în “Organigrama
serviciilor din subordinea Preşedintelui României” – Anexa nr. 1.
(2) Nivelurile organizatorice ale Administraţiei Prezidenţiale sunt următoarele:
a.

Departamente aflate în subordinea Preşedintelui României;

b.

Compartimente independente aflate în subordinea Preşedintelui României

c.

Cancelarii aflate în subordinea Preşedintelui României;

d.

Compartimente în cadrul departamentelor;
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e.

Direcţii, servicii, birouri organizate în cadrul departamentelor.

(3) Înfiinţarea unor structuri noi în cadrul Administraţiei Prezidenţiale se face în funcţie de programul şi
priorităţile Preşedintelui României.
(4) Orice modificare a organigramei Administraţiei Prezidenţiale, inclusiv denumirea structurilor, se
realizează cu aprobarea Preşedintelui României.
Art. 8 – Funcţiile de conducere ale serviciilor Administraţiei Prezidenţiale sunt următoarele:
•

consilier prezidenţial

– funcţie de demnitate publică numită cu rang de ministru;

•

consilier de stat

– funcţie de demnitate publică numită cu rang de secretar de stat;

•

director, şef serviciu, şef birou

Art. 9 – (1) Consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat răspund de buna desfăşurare şi organizare a
activităţii structurilor pe care le conduc. În situaţia în care la nivelul unui departament sau compartiment
independent este un singur demnitar (consilier prezidenţial sau consilier de stat), acesta este şi şeful
structurii respective.
(2) Persoanele care deţin funcţii de conducere, inclusiv directorii, şefii de serviciu şi şefii de birou
răspund de ordinele şi instrucţiunile pe care le dau personalului din subordine. Acestea trebuie să fie
conforme cu reglementările legale şi să nu lezeze onoarea şi demnitatea salariaţilor care urmează să le
execute.
(3) Persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul Administraţiei Prezidenţiale au, în principal,
următoarele atribuţii şi răspunderi:
a)

exercită, în mod permanent, funcţii de previziune şi programare, organizare şi reglementare,
asigurare şi repartizare a personalului, precum şi de motivare a acestuia, coordonare şi
antrenare, decizie şi aprobare, control şi evaluare a activităţilor asupra
departamentelor/compartimentelor /direcţiilor/serviciilor/ birourilor pe care le conduc,
asupra proceselor de muncă la care participă subordonaţii lor şi asupra salariaţilor
subordonaţi.

b)

răspund de asigurarea condiţiilor pentru îndeplinirea prerogativelor constituţionale şi legale
ale Preşedintelui României, realizarea atribuţiilor Administraţiei Prezidenţiale şi ale
serviciilor Administraţiei Prezidenţiale în domeniile lor de activitate, cu respectarea
criteriilor de legalitate, regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, prin aplicarea
unor proceduri şi reguli specifice activităţilor respective.

c)

exercită controlul permanent şi supravegherea continuă a activităţii structurilor subordonate;
au obligaţia să acţioneze corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări
ale normelor legale, regulilor, procedurilor, instrucţiunilor, dispoziţiilor şi regulamentelor.

d)

elaborează instrucţiuni, reglementări metodologice şi proceduri pentru realizarea activităţilor
şi atribuţiilor departamentelor/compartimentelor subordonate sau pentru realizarea sarcinilor
stabilite personalului de execuţie.

e)

evaluează activitatea personalului din subordine; sancţionează disciplinar salariaţii din
subordine, potrivit prevederilor legale, în limita competenţelor stabilite; propun sancţionarea
salariaţilor din departamentul/compartimentul subordonat pentru abateri care nu sunt în
competenţa de aprobare a acestora.

f)

repartizează sarcinile pe salariaţi şi întocmesc fişa postului pentru fiecare salariat din
subordine.

g)

se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale proprii şi a salariaţilor din subordine.

h)

stabilesc atribuţiile pentru serviciile şi birourile din structura direcţiilor.
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i)

răspund de organizarea, potrivit legii, a activităţilor de securitate şi sănătate în muncă,
prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul departamentelor/compartimentelor pe care le
conduc şi de instruirea periodică a personalului din subordine.

(4) Atribuţiile şi ierarhia funcţiilor de conducere (director, şef serviciu şi şef birou) şi funcţiilor de
execuţie se stabilesc prin fişele de post aprobate de consilierii prezidenţiali/de stat.
(5) Pe perioada absenţei şefilor de departament/compartiment, inclusiv concediu de odihnă, aceştia au
obligaţia de a desemna, în scris, persoanele care să îi înlocuiască.
Art. 10 – (1) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale este desemnat de
Preşedintele României în conformitate cu prevederile Art. 3 alin (3) din Legea nr.47/1994 privind
serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în persoana unuia dintre consilierii prezidenţiali sau consilieri de stat din cadrul instituţiei prezidenţiale.
(2) Ordonatorul principal de credite poate desemna, în condiţiile legii şi cu acordul prealabil al
Preşedintelui României, un ordonator de credite delegat, împuternicit să semneze pentru şi în numele
ordonatorului principal de credite în perioadele în care acesta nu îşi poate exercita atribuţiile.
(3) Desemnarea ordonatorului principal de credite se face prin Decizie a Preşedintelui României.
(4) Ordonatorul principal de credite şi ordonatorul de credite delegat răspund conform atribuţiilor
prevăzute de legislaţia în vigoare.
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SERVICIILOR ADMINISTRAŢIEI
PREZIDENŢIALE
Art. 11 – (1) Serviciile din aparatul funcţional subordonat Preşedintelui României sunt următoarele:
1. Departamentul Securităţii Naţionale
1.1. Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
1.2. Compartimentul pentru Probleme de Apărare
1.3. Directorul Oficiului pentru Informaţii Integrate
2. Departamentul Politică Externă
3. Departamentul Afaceri Europene
4. Departamentul Legislativ
5. Departamentul Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă
5.1. Compartimentul Probleme Cetăţeneşti
6. Departamentul Politică Internă
7. Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională
8. Departamentul Politici Economice şi Sociale
8.1.

Compartimentul Mediu de Afaceri

9. Departamentul Cultură, Culte şi Centenar
10. Departamentul Educaţie şi Cercetare
11. Departamentul Sănătate Publică
12. Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor Ţării
13. Departamentul Comunicare Publică
13.1. Compartimentul Monitorizare
14. Purtătorul de cuvânt al Preşedintelui României
15. Departamentul Protocol
16. Cabinet Preşedinte
17. Cancelaria Ordinelor
18. Departamentul Managementul Resurselor
18.1. Direcţia Organizare Secretariat şi Registratură Generală
18.2. Compartiment Audit intern
18.3. Compartimentul Juridic
18.4. Compartiment Informaţii Clasificate
18.5. Compartiment Control Intern/Managerial şi Control Financiar Preventiv
18.6. Biroul Resurse Umane – Salarizare
18.7. Direcţia Economică
18.7.1. Biroul Financiar – Contabilitate
18.7.2. Biroul Achiziţii
6/74

18.7.3. Biroul Logistică
18.8. Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
18.9. Direcţia Tehnic – Administrativă
18.9.1. Compartiment RSVTI – SSM
18.9.2. Serviciul Exploatare Instalaţii
18.9.3. Serviciul Administrativ
18.9.4. Compartimentul Amenajări Spaţii Verzi
(2) Organigrama serviciilor din aparatul funcţional subordonat Preşedintelui României se modifică doar
prin Decizie a Preşedintelui României.
(3) În conformitate cu structura organizatorică a Administraţiei Prezidenţiale, Preşedintele României aprobă
prin Decizie structura nominală a funcţiilor de demnitate publică numite din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, precum şi alocarea acestora pe departamentele şi compartimentele pe care le coordonează.
(4) Numărul maxim de posturi al Administraţiei Prezidenţiale este aprobat de Preşedintele României prin
Decizie, în conformitate cu prevederile Art. 2 din Legea nr.47/1994 privind serviciile din subordinea
Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Departamentul Managementul Resurselor are organigramă proprie, aprobată de şeful de departament.
(6) Structura aparatului funcţional subordonat Preşedintelui României este prezentată în Anexa 2 –
Organigrama serviciilor din subordinea Preşedintelui României.
Art. 12 – Ordinea de precădere a structurilor Administraţiei Prezidenţiale, inclusiv a conducătorilor
acestora, utilizată în cadrul ceremoniilor oficiale şi evenimentelor publice, se aprobă de Preşedintele
României, la propunerea Departamentului Protocol.
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CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR ŞI
COMPARTIMENTELOR ADMINISTRAŢIEI PREZIDENŢIALE

1. DEPARTAMENTUL SECURITĂŢII NAŢIONALE
Departamentul Securităţii Naţionale (D.S.N.) reprezintă structura specializată din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, destinată asigurării îndeplinirii de către Preşedintele României a atribuţiilor conferite de
Constituţie în domeniile apărării ţării şi securităţii naţionale.
Departamentul are în compunere structuri specializate pentru îndeplinirea atribuţiilor corespunzătoare
domeniilor sectoriale de competenţă, încadrate cu personal angajat pe funcţii de demnitari, consilieri,
experţi, consultanţi şi referenţi, precum şi cu angajaţi de specialitate detaşaţi din ministerele şi
instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale.
Domenii sectoriale de competenţă:
•

Securitatea naţională – coordonarea unitară şi elemente strategice;

•

Apărarea ţării (apărarea naţională şi apărarea colectivă);

•

Direcţiile de acţiune pentru Comunitatea Naţională de Informaţii şi serviciile de informaţii;

•

Activitatea de secretariat pentru Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;

Pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea prevederilor Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării,
precum şi a altor sarcini specifice, Departamentul Securităţii Naţionale colaborează cu:
•

Departamentele şi compartimentele de specialitate din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale;

•

Ministerele şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale;

•

Organizaţii internaţionale;

•

Organizaţii nonguvernamentale din ţară şi din străinătate;

•

Universităţi, institute şi experţi din ţară şi din străinătate.

Departamentul Securităţii Naţionale are în componenţă următoarele structuri:
 Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
 Compartimentul pentru probleme de Apărare;
 Directorul Oficiului pentru Informaţii Integrate;
Departamentul Securităţii Naţionale are următoarele atribuţii principale:
•

Răspunde de elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, în conformitate
cu deciziile Preşedintelui României.

•

După adoptarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării de către Parlamentul României,
prezintă Preşedintelui României propuneri privind metodele şi mecanismele de
implementare şi evaluare a prevederilor acesteia, în scopul asigurării coordonării unitare a
activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la menţinerea
securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la
acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.
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•

Întocmeşte documentarea necesară Preşedintelui pentru conducerea şedinţelor de Guvern în
care se dezbat probleme generale privind apărarea ţării şi securitatea naţională.

•

Analizează şi propune acordarea avizelor pentru proiectele de acte normative care
reglementează activităţile privind apărarea ţării şi securitatea naţională.

•

Evaluează actele normative ce reglementează probleme din domeniile apărării ţării şi
securităţii naţionale care urmează să fie promulgate de Preşedinte şi prezintă propuneri în
acest sens.

•

Analizează strategiile sectoriale, studiile de prognoză şi proiectele de programe elaborate de
ministerele şi celelalte instituţii cu responsabilităţi în domeniile apărării ţării şi securităţii
naţionale.

•

Gestionează datele cu privire la principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul
ministerelor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale şi îl
informează pe Preşedinte despre acestea;
prezintă propuneri privind participarea
Preşedintelui la astfel de evenimente şi coordonează activităţile necesare participării.

•

Pregăteşte proiecte de discursuri, intervenţii, expuneri şi mesaje ale Preşedintelui pe
probleme de apărarea ţării şi securitate naţională şi asigură documentarea necesară pentru
primirea unor delegaţii străine.

•

Organizează, cu aprobarea Preşedintelui României, evenimente tematice (conferinţe, sesiuni
de comunicări, mese rotunde etc.) în care sunt analizate probleme referitoare la apărarea şi
securitatea naţională şi colectivă.

•

Evaluează şi analizează date sintetice, studii şi rapoarte furnizate de instituţii specializate din
ţară şi străinătate cu privire la percepţia externă de ţară cu impact asupra securităţii naţionale
şi elaborează - periodic sau când situaţia o impune – rapoarte adresate Preşedintelui
României.

•

Participă la activităţi şi manifestări interne şi internaţionale în care sunt analizate probleme
referitoare la securitatea naţională, europeană, euro-atlantică şi internaţională.

•

Analizează dinamica din sfera securităţii internaţionale şi prezintă propuneri pentru
mandatele delegaţiilor care participă la negocierea şi încheierea unor acorduri sau tratate cu
relevanţă în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale.

•

Propune Preşedintelui măsurile necesare pentru perfecţionarea cooperării între autorităţile
naţionale din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale, în scopul îndeplinirii misiunilor
comune.

•

Solicită, analizează şi evaluează documente şi propuneri privind acţiunile specifice
participării României la activităţile de nivel strategic din cadrul NATO, al Uniunii Europene
şi cele care vizează parteneriatele strategice ale României. Formulează propuneri
Preşedintelui României pentru adoptarea deciziilor necesare.

•

Participă la activităţi importante desfăşurate în cadrul ministerelor şi celorlalte instituţii cu
responsabilităţi în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale.

•

Prezintă propuneri pentru soluţionarea cererilor şi sesizărilor adresate Preşedintelui prin
scrisori şi memorii, care vizează aspecte referitoare la problematica apărării ţării şi
securităţii naţionale.
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Alte atribuţii specifice ale Departamentului Securităţii Naţionale:
•

Asigură cadrul tehnic de lucru necesar pentru gestionarea, de către Preşedintele României, a
crizelor de securitate, inclusiv a crizelor provocate de acţiuni teroriste, precum şi a crizelor
generate de urgenţele civile a căror evoluţie depăşeşte posibilităţile de acţiune ale
administraţiei publice locale, ori ale căror consecinţe pun sau riscă să pună în pericol
securitatea naţională ori să determine implicaţii internaţionale.

•

Monitorizează activitatea de gestiune a crizelor sectoriale şi a urgenţelor civile ─ îndeosebi a
celor care au ca scop prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale,
dezastrelor sau catastrofelor naturale sau industriale ─ şi asigură sprijinul necesar pentru
succesul acesteia, informându-l oportun pe Preşedintele României despre evoluţiile în acest
domeniu.

•

Propune Preşedintelui României măsuri în sprijinul gestiunii crizelor sectoriale şi a
urgenţelor civile, preluarea controlului asupra gestiunii unora dintre acestea, instituirea stării
de urgenţă sau stării de asediu, declararea mobilizării generale sau a stării de război.

•

Colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în procesul de restabilire
a stării de normalitate în sensul cunoaşterii situaţiei, a evoluţiei măsurilor de reconstrucţie şi
a nevoilor de sprijin instituţional.

•

Atribuţiile specifice în activitatea Comunităţii Naţionale de Informaţii şi a serviciilor de
informaţii se exercită atât direct, prin activitatea şefului Departamentului Securităţii
Naţionale şi a structurilor subordonate, cât şi indirect, prin intermediul Oficiului pentru
Informaţii Integrate. În acest scop, şeful Departamentului Securităţii Naţionale coordonează
din punct de vedere strategic:
a. Evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi a vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale
şi coordonarea elaborării Planului Naţional de Priorităţi Informative;
b. Activitatea de elaborare a ipotezelor de lucru, scenariilor şi prognozelor necesare
pentru prevenirea situaţiilor de pericol şi crearea cadrului favorabil întăririi securităţii
naţionale.

1.1. SECRETARIATUL CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ŢĂRII
Este structura de lucru permanentă, constituită distinct în cadrul Administraţiei Prezidenţiale,
subordonată Departamentului Securităţii Naţionale şi coordonată de către secretarul Consiliului Suprem
de Apărare a Ţării (C.S.A.T.), destinată să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului potrivit
Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea acestuia.
Secretariatul C.S.A.T. este organizat pe compartimente, încadrat cu personal detaşat de la instituţiile cu
atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale, potrivit statului aprobat prin hotărâre C.S.A.T.
Documentele care urmează să fie analizate în şedinţe ale Consiliului se elaborează de către autorităţile şi
instituţiile interesate şi se trimit Secretariatului Consiliului cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii
şedinţei.
Activitatea Secretariatului C.S.A.T. pentru îndeplinirea atribuţiilor, este organizată şi se desfăşoară de
către şefii de compartimente pe principiul individualizării muncii şi asigurării confidenţialităţii
informaţiilor.
Pentru documentarea Preşedintelui în domeniile de responsabilitate ale C.S.A.T., stabilite prin lege,
Secretariatul C.S.A.T. colaborează la redactarea sintezelor şi propunerilor cu celelalte departamente şi
compartimente din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, prin Secretarul C.S.A.T.
Secretariatul C.S.A.T. are următoarele atribuţii:
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•

Evaluează şi prezintă propuneri asupra proiectelor, informărilor şi măsurilor din domeniul
securităţii naţionale, elaborate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi
securităţii naţionale, care urmează a fi analizate în şedinţele Consiliului.

•

Expertizează datele, informările şi evaluările prezentate Consiliului de către instituţiile
specializate ale statului în legătură cu situaţiile cu potenţial pericol la adresa securităţii
naţionale.

•

Analizează şi prezintă propuneri pentru instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă în
întreaga ţară ori în unele localităţi, pentru declararea mobilizării parţiale sau generale a
forţelor armate, pentru respingerea agresiunii armate îndreptate împotriva României sau a
aliaţilor acesteia, pentru declararea stării de război şi încetarea sa, ori pentru iniţierea,
suspendarea sau încetarea acţiunilor militare, în condiţiile legii.

•

Întocmeşte sinteze cu concluzii şi propuneri către Preşedintele Consiliului la documentele
primite de la ministere, instituţii, agenţii şi oficii guvernamentale cu atribuţii şi sarcini în
domeniile apărării ţării şi securităţii naţionale, pentru a fi analizate în şedinţele C.S.A.T.

•

Analizează proiectele acordurilor şi tratatelor internaţionale în domeniul securităţii naţionale
ale României, ce se supun aprobării Consiliului.

•

Consultă şi prezintă propuneri necesare avizării de către Consiliu a proiectelor de acte
normative iniţiate sau emise de Guvern privind apărarea ţării şi securitatea naţională,
organizarea generală a forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul
apărării ţării şi securităţii naţionale sau cu incidenţă în acest domeniu, ce urmează a fi
supuse, spre aprobare, Parlamentului României.

•

Redactează şi prezintă Secretarului C.S.A.T. comunicările către Consiliul Concurenţei sau
părţilor solicitante referitoare la concluzia verificărilor întreprinse de către structurile
sistemului de securitate naţională, precum şi ale altor autorităţi statale, în situaţia în care
operaţiunile în cauză nu sunt susceptibile să afecteze siguranţa naţională, în aplicarea
prevederilor art. 45, alin. (9) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi
completările ulterioare.

•

Redactează şi prezintă Secretarului C.S.A.T. comunicările către Consiliul Superior al
Magistraturii sau ministrul justiţiei cu rezultatul verificărilor privind declaraţiile
judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi, personalului de specialitate juridică
asimilat acestora şi personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai
serviciilor de informaţii, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.

•

Întocmeşte proiectul programului anual de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării, pe baza propunerilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale,
hotărârilor adoptate de către Consiliu şi dispoziţiilor Preşedintelui acestuia.

•

Difuzează Programul anual de activitate, aprobat de Preşedintele Consiliului, integral
membrilor C.S.A.T. şi, în extras, instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale şi
apărării ţării.

•

Redactează proiectul ordinii de zi pentru şedinţele Consiliului, pe baza prevederilor
Programului anual şi a precizărilor Preşedintelui României.

•

Multiplică şi expediază membrilor Consiliului ordinea de zi şi documentele prevăzute pe
agenda şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, iar invitaţilor la şedinţă materialele
prevăzute la punctele de pe ordinea de zi la care aceştia participă.

•

Întocmeşte proiectele comunicatelor de presă pentru anunţarea şi după încheierea şedinţelor,
care, după aprobarea Preşedintelui Consiliului, sunt date publicităţii, prin Departamentul de
Comunicare Publică al Administraţiei Prezidenţiale.
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•

Redactează hotărârile adoptate, le prezintă, pentru a fi semnate de către Preşedintele
Consiliului şi le expediază, integral sau în extras, instituţiilor responsabile cu punerea lor în
aplicare.

•

Monitorizează modul de îndeplinire a hotărârilor C.S.A.T. cu termen scadent şi cele
prevăzute pentru perioada următoare, în scopul informării membrilor Consiliului la fiecare
şedinţă trimestrială a acestuia.

•

Elaborează protocolul şedinţei şi asigură semnarea acestuia de către membrii Consiliului.

•

În intervalul dintre şedinţe, pentru rezolvarea problemelor urgente, întocmeşte proiecte de
hotărâri pe care le prezintă, pentru analiză şi semnare, membrilor Consiliului.

•

Întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate şi al
programului anual de activitate care vor fi prezentate de secretarul Consiliului în şedinţele
ordinare, respectiv, în prima şedinţă trimestrială din an.

•

Elaborează rapoarte privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării,
care, după analizare în şedinţe, sunt transmise Parlamentului României, conform
prevederilor legale.

•

Întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliu şi a
documentelor analizate în cadrul şedinţelor.

•

Asigură buna desfăşurare a şedinţelor C.S.A.T. îngrijindu-se de înregistrarea lucrărilor
şedinţelor Consiliului şi de întocmirea documentului cu redarea discuţiilor din şedinţă pe
care îl prezintă secretarului C.S.A.T. pentru verificare şi semnare.

•

Prezintă propuneri pentru soluţionarea rapoartelor şi memoriilor adresate Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării.

•

Asigură redactarea, multiplicarea, evidenţa, mânuirea, păstrarea (distrugerea), arhivarea şi
transportul documentelor clasificate, inclusiv cele NATO şi UE, conform legii.

1.2. COMPARTIMENTUL PENTRU PROBLEME DE APĂRARE
Compartimentul pentru Probleme de Apărare are următoarele atribuţii principale:
•

Analizează solicitările privind desfăşurarea unor activităţi de pregătire multinaţionale pe
teritoriul naţional, de participare a unor unităţi militare româneşti la activităţi de pregătire în
afara teritoriului naţional, precum şi participarea unor unităţi ale Forţelor Armate ale
României la misiuni în afara teritoriului statului român şi prezintă propuneri pentru
adoptarea unor decizii în acest sens.

•

Cooperează cu departamentele şi cu Statul Major General al Armatei Române la dezvoltările
conceptuale din domeniile doctrinar, strategic, operativ şi tactic naţional şi aliat.

•

Cooperează cu structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale în scopul
asigurării concordanţei politicii de apărare şi a procesului de planificare a apărării cu
prevederile Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, cu orientările Strategiei de Securitate a
Uniunii Europene şi Conceptului Strategic al NATO.

•

Asigură coordonarea conceptuală şi organizatorică a procesului de transformare a apărării şi
a sistemului militar corespunzător nevoilor de apărare a României, angajamentelor asumate
de ţara noastră în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii Europene, parteneriatelor
strategice, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor acorduri internaţionale.
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•

Urmăreşte în permanenţă desfăşurarea operaţiunilor militare şi a altor activităţi externe la
care sunt angajate unităţi ale Armatei Române, Jandarmeriei, Poliţiei şi ale altor structuri din
sectorul securităţii naţionale.

•

Participă la fundamentarea conceptuală şi normativă a procesului de înzestrare a Armatei şi
a celorlalte forţe din cadrul sectorului securităţii naţionale şi urmăreşte derularea ritmică a
programelor de înzestrare, în conformitate cu hotărârile C.S.A.T.

•

Analizează solicitările de tranzitare a teritoriului naţional - terestru, maritim şi a spaţiului
aerian al ţării de către trupe, nave şi aeronave şi echipamente aparţinând armatelor statelor
NATO, ale Uniunii Europene şi ale altor ţări partenere sau prietene şi prezintă Preşedintelui
propunerile necesare adoptării deciziilor, conform prevederilor legale.

•

Concură la organizarea participării Preşedintelui la activităţi de pregătire militară şi a
ceremoniilor desfăşurate cu ocazia unor evenimente militare deosebite (aniversări, parade,
înaintări în grad, decorări), în care scop colaborează cu structuri din Ministerul Apărării
Naţionale.

•

Îndeplineşte orice alte atribuţii şi responsabilităţi delegate de către Şeful D.S.N.

1.3. DIRECTORUL OFICIULUI PENTRU INFORMAŢII INTEGRATE
Oficiul pentru Informaţii Integrate este condus de un consilier de stat din cadrul Departamentului
Securităţii Naţionale, acesta având calitatea de Director al Oficiului pentru Informaţii Integrate.
Directorul Oficiului concură la îndeplinirea sarcinilor Departamentului Securităţii Naţionale prin
coordonarea activităţii Oficiului pentru Informaţii Integrate pe linia:
•

Planificării nevoilor de informaţii pentru securitate naţională, prin intermediul Planului
Naţional de Priorităţi Informative;

•

Realizării de produse analitice integrate destinate beneficiarilor legali, pe baza informaţiilor
transmise de structurile componente ale Comunităţii Naţionale de Informaţii.

Directorul Oficiului îndeplineşte orice alte atribuţii şi responsabilităţi delegate de către Şeful D.S.N.
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2. DEPARTAMENTUL POLITICĂ EXTERNĂ
Departamentul Politică Externă este structura Administraţiei Prezidenţiale care coordonează domeniul
politicii externe, din perspectiva atribuţiilor constituţionale conferite Preşedintelui României.
În acest cadru şi în strânsă conlucrare cu departamentele care au atribuţii adiacente şi cu instituţiile
publice, în special Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politică Externă are următoarele
atribuţii principale:
•

Contribuie la elaborarea şi fundamentarea profilului strategic al României, a strategiilor
integrate de politica externă, în consonanţă cu orientările strategice şi de securitate; participă
la dezbaterile şi evaluările în materie ale instituţiilor cu atribuţii în domeniu.

•

Întocmeşte şi supune aprobării Preşedintelui României calendarul anual al
contactelor/vizitelor bilaterale la nivel de şef de stat, în ţară şi în străinătate, al participărilor
la reuniuni multilaterale de acelaşi nivel şi asigură pregătirea acestora.

•

Stabileşte întâlnirile Preşedintelui României cu alte personalităţi străine şi asigură pregătirea
documentară a acestora.

•

Monitorizează şi analizează, prin raportarea la strategia de relaţii externe a României,
evoluţiile şi evenimentele pe plan internaţional, mai ales a celor care necesită implicarea
autorităţilor române, informând constant pe şeful statului asupra aspectelor relevante şi
formulând propuneri de acţiune/poziţie.

•

Elaborează proiecte de poziţie ale şefului statului pe probleme de politică externă şi
securitate internaţională în consonanţă cu angajamentele politice și juridice asumate de
România pe plan international și pe baza principiilor și normelor relevante ale dreptului
internațional.

•

Analizează, prin raportare la contextul internaţional, oportunitatea şi legalitatea încheierii
tratatelor internaţionale a căror încheiere se aprobă, conform Constitutiei și Legii nr.
590/2003 privind tratatele, de către Preşedintele României şi, în acest scop, avizează
mandatele de negociere şi alte documente ce urmează a sta la baza semnării tratatelor
internaţionale a căror încheiere se aprobă, conform Constitutiei și Legii nr. 590/2003
privind tratatele, de către Preşedintele României.

•

Monitorizează şi informează corespunzător pe şeful statului, pe baza evaluării MAE, in
conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele, asupra implementării acordurilor
internaţionale în raporturile României cu celelalte părţi contractante; propune acţiuni în
sensul acestor angajamente în contextul demersurilor de îndeplinire a obiectivelor de
dezvoltare a României.

•

Analizează relevanţa acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune, unde
este cazul, pe baza evaluării MAE, in conformitate cu legea nr. 590/2003 privind
tratatele, măsuri de amendare sau denunţare a acestora.

•

Întocmeşte documentaţia necesară Preşedintelui României pentru participarea la şedinţele de
Guvern şi la sesiunile comune ale Camerelor Parlamentului României în care se dezbat
problemele referitoare la orientările de politică externă a României.

•

Asigură interfaţa de comunicare a Preşedintelui României cu instituţiile statului care au
atribuţii în domeniul politicii externe şi monitorizează activitatea acestora în elaborarea şi
punerea în aplicare a acţiunilor de politică externă a României.

•

Cooperează cu organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ superior şi
institutele de cercetare de profil care derulează proiecte în domeniul relaţiilor internaţionale
şi asigură calea de comunicare a Preşedintelui României cu acestea. Participa la acțiuni de
diplomație publica organizate de aceste entități, pentru a prezenta poziția oficială a
Administrației Prezidențiale pe teme de politica externa.
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•

Întocmeşte documentaţia necesară Preşedintelui României pentru participarea la reuniunile
cu partidele politice parlamentare, în măsura în care aceste reuniuni au pe agendă chestiuni
de politică externă.

•

Organizează, sub aspect documentar, primirile de către Preşedintele României ale
reprezentanţilor diplomatici acreditaţi în România.

•

Analizează oportunitatea propunerilor venite din partea Ministerului Afacerilor Externe, cu
aprobarea Primului ministru, privind acreditarea sau rechemarea reprezentanţilor diplomatici
ai României; Înaintează Preşedintelui României documentaţia privind acreditarea sau
rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai României.

•

Analizează oportunitatea propunerilor venite din partea Ministerului Afacerilor Externe, cu
aprobarea Primului ministru, privind înfiinţarea sau schimbarea rangului diplomatic al
misiunilor României în străinătate şi înaintează Preşedintelui României documentaţia
aferentă.

•

Coordonează, la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, acţiunile din domeniul politicii
externe, avizând iniţiativele şi demersurile în această materie ale celorlalte
departamente/compartimente.

•

Stabileşte contactele şi cooperează cu reprezentanţele diplomatice acreditate la Bucureşti,
asigurând canalul oficial de comunicare la nivelul Administraţiei Prezidenţiale cu acestea; în
acest sens, avizează iniţiativele de dialog cu şefii misiunilor străine la Bucureşti ale
celorlalte departamente cu atribuţii în domeniul politicii externe.

•

Stabileşte contacte şi cooperează cu instituţiile omoloage din structurile administrative ale
şefilor de stat din străinătate, precum şi cu alte instituţii în domeniul politicii externe din
statele cu care România desfăşoară relaţii de cooperare, inclusiv prin intermediul vizitelor
reciproce şi al evenimentelor tematice organizate în ţările respective sau în România.

•

Transmite Departamentului Protocol şi Departamentului Managementul Resurselor datele
care țin de competenta acestor două departamente privind acţiunile de politică externă ce
urmează a fi desfăşurate de catre Preşedintele României, imediat după aprobarea
calendarului anual şi de fiecare dată când apar noi elemente de agendă.
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3. DEPARTAMENTUL AFACERI EUROPENE
Departamentul Afaceri Europene (DAE) este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care
asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Preşedintelui României prin Constituţie în domeniul integrării
europene.
Domeniul integrării europene cuprinde toate ariile politice de competenţă ale Uniunii Europene, aşa cum
sunt definite în cadrul Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene.
Departamentul Afaceri Europene are următoarele atribuţiile principale:
•

Întocmeşte calendarul anual al întâlnirilor şefului statului cu liderii instituţiilor europene,
inclusiv membrii Comisiei Europene, cu omologul din statul membru care asigură
preşedinţia în exerciţiu a Consiliului UE (sau, după caz, cu preşedintele Consiliului UE), cu
liderii celorlalte două state din trio-ul Preşedinţiilor Consiliului şi asigură înscrierea în
programul de activitate al Preşedintelui României a reuniunilor ordinare ale Consiliului
European, cu actualizarea programului în măsura în care se convin reuniuni ale Consiliului
European de natură informală sau extraordinară; asigură pregătirea sub aspect tematic a
participării şefului statului la aceste reuniuni sau întâlniri.

•

Avizează mandatele de participare a Preşedintelui României la reuniunile Consiliului
European, precum şi mandatele vizând modificarea tratatelor UE sau încheierea unor
acorduri de rangul legislaţiei primare, elaborate pe baza poziţiilor adoptate în cadrul
sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, în condiţiile legii, şi le prezintă spre
aprobare şefului statului.

•

În privinţa politicii de relaţii internaţionale şi afaceri externe a UE, avizează mandatele de
participare a României la Consiliul Afaceri Externe, în măsura în care chestiunile pe care le
vizează se consideră finalizate la nivelul acestei formaţiuni şi nu sunt transferate la nivelul
Consiliului European, şi le supune aprobării şefului statului.

•

Monitorizează şi analizează, prin raportare la strategiile de dezvoltare a României, evoluţiile
în cadrul agendei legislative/non-legislative a Uniunii Europene, inclusiv la nivelul
legislaţiei primare, informând constant pe şeful statului asupra aspectelor relevante;
analizele se vor structura, pe baza unui model definit la nivelul DAE, pe secţiuni de
legalitate şi de oportunitate.

•

Elaborează proiecte de poziţie ale şefului statului în domeniile vizate de politicile europene,
în corelare cu strategiile de dezvoltare a României, şi cooperează cu instituţiile
administraţiei centrale, în principal Ministerul Afacerilor Externe, şi Parlamentul României
pentru promovarea acestor poziţii, în contextul negocierilor vizând dezvoltarea dreptului
european sau al coordonării politice între statele membre.

•

Organizează, sub aspect documentar, primirile acordate de Preşedintele României
reprezentantului permanent al Comisiei Europene la Bucureşti.

•

Monitorizează agenda legislativă şi de execuţie a Guvernului şi analizează iniţiativele
acestuia sub aspectul legalităţii, în raport cu dreptul european, şi al oportunităţii, în raport cu
strategiile de dezvoltare a României, informând în mod corespunzător pe Preşedintele
României; cooperează cu instituţiile administraţiei centrale, Ministerul Afacerilor Externe şi
Parlamentul României pentru promovarea unor eventuale poziţii aprobate de şeful statului.

•

Monitorizează şi informează corespunzător pe şeful statului asupra modului de
implementare a politicilor şi strategiilor europene în România, inclusiv a respectării
obligaţiilor din Tratatul de Aderare, şi cooperează cu instituţiile administraţiei centrale şi
Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea unor eventuale poziţii aprobate de şeful
statului.

16/74

•

Întocmeşte documentaţia necesară Preşedintelui României pentru participarea la şedinţele de
Guvern şi la sesiunile comune ale camerelor Parlamentului României în care se dezbat
problemele referitoare la agenda politică europeană şi activitatea României în cadrul
structurilor Uniunii Europene.

•

Cooperează cu organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ superior şi
institutele de cercetare de profil implicate în problematica afacerilor europene şi asigură
interfaţa de comunicare a Preşedintelui României cu acestea.

•

Întocmeşte documentaţia necesară Preşedintelui României pentru participarea la reuniunile
cu partidele politice parlamentare, în măsura în care aceste reuniuni au pe agendă chestiuni
legate de politicile europene.

•

Stabileşte şi organizează, sub aspect documentar, dialogul şefului statului sau al conducerii
DAE cu cetăţenii români angajaţi în instituţiile europene.

•

Cooperează cu celelalte departamente şi compartimente ale Administraţiei Prezidenţiale, în
exercitarea atribuţiilor specifice ale DAE, respectiv ale acestora.

•

Coordonează la nivelul Administraţiei Prezidenţiale acţiunile din domeniul politicilor
europene, avizând iniţiativele şi demersurile de altă natură ale celorlalte
departamente/compartimente cu atribuţii în această materie.

•

Cooperează cu autorităţile administraţiei centrale care au atribuţii în materia politicilor
europene, Ministerul Afacerilor Externe, şi cu Parlamentul României, în exercitarea
atribuţiilor specifice ale DAE, respectiv ale acestora.

•

Asigură interfaţa de comunicare a Preşedintelui României cu instituţiile statului care au
atribuţii în domeniile politicilor europene.

•

Stabileşte contacte şi cooperează cu Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti,
asigurând canalul oficial de comunicare la nivelul Administraţiei Prezidenţiale cu aceasta.

•

Stabileşte contacte şi cooperează cu instituţiile Uniunii Europene, inclusiv prin intermediul
vizitelor reciproce şi al evenimentelor tematice organizate la Bruxelles, Bucureşti sau în alte
locuri de desfăşurare.
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4. DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Departamentul Legislativ asigură realizarea actelor şi procedurilor necesare pentru îndeplinirea de către
Preşedintele României a prerogativelor constituţionale referitoare la promulgarea legilor, revizuirea
Constituţiei, numirea, revocarea sau eliberarea din funcţii publice, graţierea, dizolvarea Parlamentului,
măsurile din domeniul apărării sau cele cu caracter excepţional, încheierea tratatelor internaţionale şi
trimiterea lor spre ratificare, reprezentarea Preşedintelui României la Curtea Constituţională.
Departamentul Legislativ are următoarele atribuţii principale:
•

Analizează legile înaintate Preşedintelui României spre promulgare sub aspectul oportunităţii,
al impactului intern şi/sau internaţional, precum şi al constituţionalităţii extrinseci şi intrinseci
ale reglementării respective; pentru fundamentarea acestei analize, Departamentul Legislativ
poate solicita puncte de vedere de la alte departamente;

•

Semnalează unele aspecte deosebite apărute în desfăşurarea procesului legislativ în Parlament.

•

Întocmeşte cererea de reexaminare sau, după caz, a sesizării de neconstituţionalitate a legii
transmise la promulgare, ţinând seama şi de punctele de vedere ale departamentelor, transmise
cu cel puţin 5 zile înainte de împlinirea termenului de promulgare; urmăreşte desfăşurarea
procedurii de reexaminare a legii în Parlament şi informează Preşedintele cu privire la stadiul
acesteia.

•

Prezintă către Preşedintele României proiectul de Decret pentru promulgarea legii, însoţit de o
notă.

•

Întocmeşte şi prezintă proiectele de Decret, însoţite de note de prezentare referitoare la
îndeplinirea şi/sau respectarea condiţiilor de constituţionalitate şi/sau de legalitate, întocmite şi
pe baza avizelor sau, după caz, a punctelor de vedere solicitate departamentelor de specialitate,
privind:
-

convocarea Parlamentului, inclusiv în sesiune extraordinară, în situaţia în care
această ultimă procedură este declanşată din iniţiativa Preşedintelui României;

-

desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru şi, după caz, a primuluiministru interimar;

-

numirea şi remanierea Guvernului;

-

numiri, revocări din funcţie sau recunoaşteri în funcţie;

-

graţierea unor persoane;

-

referendumul;

-

dizolvarea Parlamentului;

-

măsuri în domeniul apărării sau cu caracter excepţional; întocmirea actelor de
sesizare a Parlamentului se face împreună cu departamentele de specialitate din
cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

-

orice alt domeniu care, potrivit Constituţiei sau legii, impune emiterea unui Decret
de către Preşedintele României.

•

Trimite proiectele de Decret primului-ministru, pentru a fi contrasemnate, în situaţia în care
Constituţia prevede o asemenea procedură.

•

Întocmeşte lucrările pregătitoare în vederea trimiterii tratatului, după semnarea sa, la Parlament,
spre ratificare.

•

Participă la elaborarea proiectului legii de revizuire a Constituţiei, dacă această procedură se
realizează din iniţiativa Preşedintelui României; participă la elaborarea unor documente, studii,
analize pentru fundamentarea propunerilor înaintate; participă, din dispoziţia Preşedintelui
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României, la lucrările pregătitoare pentru elaborarea propunerilor de revizuire a Constituţiei,
dacă această procedură se realizează din iniţiativa altor subiecte de drept.
•

Analizează cererile de graţiere avizate pozitiv de către Ministerul Justiţiei sau a celor pe care
departamentul de specialitate le consideră întemeiate, chiar dacă au primit avizul negativ al
Ministerului Justiţiei; întocmirea de note cuprinzând propunerile de graţiere sus menţionate.

•

Participă la activitatea de analiză asupra oportunităţii încheierii unui tratat internaţional la nivel
de stat, realizată de către departamentele de specialitate, prin întocmirea unei note referitoare la
îndeplinirea condiţiilor procedurale de constituţionalitate şi legalitate a acestora.

•

Participă la elaborarea proiectelor de mesaje adresate de Preşedintele României autorităţilor şi
asociaţiilor din domeniul juridic cu ocazia manifestărilor publice organizate de acestea, la care
este invitat.

•

Participă la întocmirea mesajelor adresate Parlamentului.

•

Participă la definitivarea obiectului consultării referendare, în situaţia în care această procedură
este declanşată din iniţiativa Preşedintelui României.

•

Întocmeşte propuneri de sesizare a Curţii Constituţionale cu un conflict juridic de natură
constituţională sau, după caz, formularea apărărilor necesare.

•

Întocmeşte lucrările pregătitoare în vederea formulării cererilor de urmărire penală pentru
miniştri sau foşti miniştri, care la data sesizării de către Procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu au şi calitatea de senator sau deputat;

•

Întocmeşte puncte de vedere la solicitarea Departamentului Managementul Resurselor, cu
privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al altor autorităţi cu activitate
jurisdicţională ce vizează exercitarea atribuţiilor constituţionale de către Preşedintele României;
din dispoziţia Preşedintelui României, asigură şi reprezentarea acestuia în cauzele aflate pe
rolul Curţii Constituţionale.

•

Dezvoltă şi menţine relaţiilor funcţionale cu instituţii publice şi organizaţii profesionale din
domeniul juridic;

•

Organizează arhiva departamentului, a evidenţei şi documentării cu respectarea regimului
juridic al documentelor ce conţin informaţii clasificate;

•

Întocmeşte orice alte documente, studii, analize sau participă la orice alte activităţi dispuse de
Preşedintele României.
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5. DEPARTAMENTUL RELAŢII CU AUTORITĂŢILE PUBLICE ŞI
SOCIETATEA CIVILĂ
Departamentul Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă este structura din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale care contribuie la definirea raporturilor şi realizarea dialogului cu
Parlamentul, Guvernul, alte instituţii din administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi
organizaţiile neguvernamentale. De asemenea, departamentul asigură relaţia Preşedintelui României cu
structuri din cadrul Parlamentului României, Guvernului României, precum şi cu ambasadele,
consulatele şi diferitele organizaţii internaţionale în ceea ce priveşte domeniul de expertiză.
Departamentul Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă are în subordine Compartimentul
Probleme Cetăţeneşti.
Departamentului Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă are următoarele atribuţii principale:
•

Colaborează şi asigură dialogul între Administraţia Prezidenţială şi instituţiile statului,
autorităţi publice centrale sau locale.

•

Iniţiază şi menţine dialogul cu diferite ONG-uri, cu reprezentanţi ai societăţii civile.

•

Cooperează cu instituţiile statului, autorităţile publice centrale sau locale şi organizaţiile
societăţii civile în vederea creării unei platforme permanente de dialog.

•

Organizează, sub patronajul instituţiei prezidenţiale, împreună cu departamentele de profil,
dezbateri publice, întâlniri, conferinţe pe teme specifice, contribuind astfel la realizarea unei
relaţii cât mai eficiente între instituţia prezidenţială şi reprezentanţii societăţii civile.

•

Colaborează cu societatea civilă în realizarea diferitelor studii de impact, cu privire la teme
majore ale societăţii româneşti.

•

Analizează propunerile venite din partea ONG-urilor.

•

Colaborează cu autorităţile publice în chestiuni care ţin de problematicile societăţii civile şi
ale dialogului social.

•

Iniţiază şi menţine dialogul cu diferite organizaţii de tineret, ale persoanelor cu dizabilităţi,
ale persoanelor vârstnice, atât politice, cât şi apolitice, precum şi cu organizaţii profesionale
ori asociaţii de profesii liberale.

•

Organizează întâlniri cu administraţia publică locală, precum şi cu reprezentanţii acestora
(Liga aleşilor locali).

•

Analizează propunerile venite din partea autorităţilor publice locale şi le susţine, prin
iniţierea dialogului cu structurile statului responsabile, potrivit competenţelor legale.

•

Sprijină organizarea şi înfiinţarea, în colaborare cu alte instituţii ale statului şi organizaţii ale
societăţii civile, precum şi cu alte entităţi din ţară sau străinătate, unui muzeu naţional care
să reflecte memoria perioadei comuniste din istoria României.

•

Colaborează cu instituţiile statului, cu instituţiile internaţionale de profil, cu ONG-uri având
ca obiect de activitate sportul.

•

Promovează şi susţine evenimente sportive de importanţă majoră pentru România.
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5.1. COMPARTIMENTUL PROBLEME CETĂŢENEŞTI:
Compartimentul Probleme Cetăţeneşti are următoarele atribuţii principale:
•

Soluţionează petiţiile adresate Preşedintelui României, în conformitate cu Normele privind
procedura de soluţionare a petiţiilor adresate Preşedintelui României, emise în baza Legii nr.
233/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor şi cuprinse în Regulamentul Intern al Administraţiei Prezidenţiale.

•

Organizează, asigură şi susţine, prin personalul propriu, activitatea de primire în audienţă a
cetăţenilor.

•

Transmite memoriile şi petiţiile, spre competentă soluţionare, instituţiilor administraţiei
publice centrale şi locale sau compartimentelor specifice ale Administraţiei Prezidenţiale,
precum şi a răspunsurilor către petenţi. Termenul de răspuns către petent este de 45 de zile
de la înregistrarea petiţiei la Administraţia Prezidenţială.

•

Primeşte şi înregistrează cererile de graţiere, obţine avizul consultativ din partea
Ministerului Justiţiei şi transmite răspunsurile către petenţi, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 546/2002 privind graţierea.

•

Propune, în cazuri sociale deosebite, acordarea unor ajutoare financiare din fondul cu
această destinaţie aflat la dispoziţia Preşedintelui României.

•

Prelucrează statistic datele şi informaţiile provenite din petiţiile şi memoriile adresate
Preşedintelui României şi întocmeşte periodic rapoarte privind problemele semnalate de
cetăţeni.

•

Organizează şi asigură liberul acces la informaţiile de interes public, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 544/2001, cu excepţia dispoziţiilor speciale privind accesul mijloacelor
de informare în masă la informaţiile de interes public.

•

Stochează datele şi informaţiile referitoare la petiţiile şi memoriile adresate Preşedintelui
României şi arhivează documentele, cu respectarea prevederilor legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date.

•

Întocmeşte documentare privind actele normative adoptate de Parlament şi Guvern,
modalităţi de ameliorare a comunicării cu publicul.

•

În domeniul său de activitate, întocmeşte puncte de vedere cu privire la litigiile aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti sau al altor autorităţi cu activitate jurisdicţională, la solicitarea
Departamentului Managementul Resurselor.

Semnarea răspunsurilor la petiţiile adresate Preşedintelui României, la cererile de informaţii de interes
public, precum şi la cererile de graţiere individuală se face de către consilierul de stat care coordonează
activitatea Compartimentului Probleme Cetăţeneşti.

21/74

6. DEPARTAMENTUL POLITICĂ INTERNĂ
Departamentul Politică Internă are următoarele atribuţii principale:
•

Oferă Preşedintelui României sprijin documentar, analitic, organizaţional şi de relaţionare cu
instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale pentru punerea în practică a programului
prezidenţial în exerciţiul prerogativelor constituţionale de veghere la respectarea Constituţiei
şi la buna funcţionare a autorităţilor publice şi de mediere între puterile statului, precum şi
între stat şi societate.

•

Pune la dispoziţia Preşedintelui României documentare, analize, sinteze şi prognoze despre
structura sistemului politic şi dinamica politicii interne (cadru legal, structuri instituţionale,
proces decizional, politici publice, personal politic etc.).

•

Oferă Preşedintelui României date despre activitatea principalelor instituţii publice, a
partidelor politice, a organizaţiilor non-guvernamentale pentru a promova agenda
prezidenţială hi a urmări respectarea angajamentelor instituţionale.

•

Asigură, alături de alte departamente, funcţia de legătură a Preşedintelui României şi a
Administraţiei Prezidenţiale cu principalele instituţii publice, în special cu Guvernul şi
Parlamentul României, cu partidele politice parlamentare şi non-parlamentare.

•

Iniţiază şi dezvoltă legături de colaborare cu organizaţii non-guvernamentale, think-tank-uri,
grupuri de experţi, cadre universitare.

•

Elaborează propuneri privind poziţia Preşedintelui României pe domeniile de competenţă
ale departamentului.

•

Pregăteşte proiecte de alocuţiuni, expuneri, mesaje şi intervenţii ale Preşedintelui, în
conformitate cu domeniul de competenţă al departamentului.

•

Redactează mesaje ale Preşedintelui României în colaborare cu departamentele şi
compartimentele instituţiei prezidenţiale.

•

Prezintă Preşedintelui României propuneri pentru implementarea programului prezidenţial,
în conformitate cu domeniul de competenţă al departamentului.

•

Colaborează cu instituţiile statului şi cu celelalte departamente ale Administraţiei
Prezidenţiale pentru a determina modalităţile optime de promovare şi implementare a
programului prezidenţial.

•

Analizează stadiul reformelor la nivelul instituţiilor politice şi al procesului electoral şi
recomandă direcţii de acţiune publică pentru Preşedintele României.

•

Prezintă propuneri pentru întărirea parteneriatului Preşedintelui României cu celelalte
instituţii ale statului şi cu societatea civilă, pe domeniile de competenţă ale departamentului.

•

Dezvoltă dialogul Preşedintelui României cu instituţiile statului, cu actorii politici şi cu
societatea civilă, în conformitate cu domeniul de competenţă al departamentului.

•

Evaluează, din punct de vedere politic, oportunitatea participării Preşedintelui României la
anumite evenimente şi acţiuni cu impact asupra celorlalte instituţii sau asupra societăţii
civile.

•

Prezintă Preşedintelui României propuneri privind participarea la evenimente sau realizarea
de primiri de către Preşedintele României, în conformitate cu domeniul de competenţă al
departamentului.

•

Prezintă Preşedintelui propuneri privind organizarea unor evenimente sau acţiuni ale
Preşedintelui României.
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•

Asigură reprezentarea Preşedintelui României, atunci când acesta dispune, la evenimente, în
conformitate cu domeniile de competenţă ale departamentului.

•

Participă la activităţi şi manifestări interne şi internaţionale (conferinţe, sesiuni de
comunicări, seminarii, mese rotunde, grupuri de lucru, evenimente tematice) în care sunt
analizate probleme din domeniile de competenţă ale departamentului.

23/74

7. DEPARTAMENTUL REFORMĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI
CONSTITUŢIONALĂ
Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională asigură îndeplinirea de către Preşedintele
României a atribuţiilor are îi revin cu privire la revizuirea Constituţiei şi monitorizarea din punct de
vedere juridic a evoluţiilor instituţionale din sistemul autorităţilor statului român.
Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională are următoarele atribuţii principale:
•

Elaborează documente, studii, analize cu privire la evoluţiile normative şi instituţionale din
sistemul autorităţilor publice ale statului român, precum şi cu privire la cele similare din dreptul
străin sau comparat necesare pentru informarea Preşedintelui României şi sprijinirea procesului
decizional din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Participă la elaborarea proiectului legii de revizuire a Constituţiei dacă această procedură se
realizează la iniţiativa Preşedintelui României şi prezintă documente, studii, analize pentru
fundamentarea propunerilor înaintate.

•

Participă, din dispoziţia Preşedintelui României, la lucrările pregătitoare pentru elaborarea
propunerilor de revizuire a Constituţiei dacă această procedură se realizează la iniţiativa altor
subiecte de drept decât Preşedintele României şi elaborează puncte de vedere cu privire la
acestea.

•

Participă la analiza impactului intern şi/sau internaţional pe care îl pot avea legile trimise spre
promulgare la Preşedinţia României, precum şi, după caz, la elaborarea sesizărilor de
neconstituţionalitate ori a cererilor de reexaminare a acestora.

•

Participă la definitivarea obiectului consultării prin referendum, dacă această procedură se
declanşează la iniţiativa Preşedintelui României.

•

Participă la elaborarea sesizărilor şi a punctelor de vedere referitoare la conflictele juridice de
natură constituţională ce pot fi soluţionate de Curtea Constituţională.

•

Participă la întocmirea mesajelor adresate Parlamentului de Preşedintele României şi a
mesajelor adresate altor autorităţi publice (Curtea Constituţională, Consiliul Superior al
Magistraturii, instituţii judiciare şi asociaţii profesionale din domeniul juridic, Autoritatea
Electorală Permanentă, Consiliul Legislativ, etc).

•

Dezvoltă şi menţine relaţii funcţionale cu autorităţi statale şi organizaţii profesionale din
domeniul juridic.

•

Întocmeşte oricare alte documente, studii, analize dispuse de Preşedintele României.
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8. DEPARTAMENTUL POLITICI ECONOMICE ŞI SOCIALE
Departamentul Politici Economice şi Sociale elaborează şi prezintă Preşedintelui României rapoarte,
sinteze, analize comparative şi opinii pe probleme economice şi sociale, în baza prevederilor
Constituţiei, pentru buna funcţionare a autorităţilor publice, în conformitate cu funcţiile instituţiei
prezidenţiale de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
Departamentul Politici Economice şi Sociale are următoarele atribuţii principale:
•

Urmăreşte elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniile economic şi
social, potrivit strategiei generale a Guvernului şi recomandă Preşedintelui României
iniţierea de acţiuni publice;

•

Informează Preşedintele României şi prezintă opinii şi propuneri în legătură cu politicile
adoptate de Guvern în domeniul economic, social şi al mediului de afaceri;

•

Fundamentează poziţia Preşedintelui României în promulgarea legilor din domeniul de
activitate al departamentului, sub aspectul oportunităţii, al incidenţei interne şi/sau
internationale;

•

Coordonează şi răspunde de activităţile care sunt delegate de Preşedintele României;

•

Elaborează analize comparative, puncte de vedere şi observaţii, pe teme ce aparţin
domeniului politicilor economice și sociale;

•

Elaborează documentele ce reflectă poziţia Preşedintelui României, în domeniul său
de activitate;

•

Organizează şi participă la grupuri de lucru interdepartamentale pe teme stabilite;

•

Elaborează propuneri
economice şi sociale;

•

Analizează petiţiile şi alte documente cu propuneri şi sugestii adresate Preşedintelui
României; transmite instituţiilor responsabile petiţiile din domeniul economic şi
social, în vederea soluţionării de către autoritățile în drept;

•

Coordonează şi organizează participarea instituţiei prezidenţiale la dezbaterile şi
forumurile pe probleme economice şi sociale, precum şi reprezentarea Preşedintelui
României, atunci când acesta dispune, la evenimente specifice domeniului de
activitate;

•

Dezvoltă şi menţine relaţii funcţionale cu instituţii publice şi organizaţii
profesionale din domeniul economic şi social;

•

Asigură legăturile relaţionale ale Preşedintelui României cu instituţiile publice, Guvernul şi
Parlamentul României, potrivit domeniului de competenţă;

•

Informează Preşedintele României în legătură cu propunerile şi concluziile
rezultate din proiectele şi studiile realizate cu participarea instituţiei prezidenţiale;

•

Întocmeşte oricare alte documente, studii, analize dispuse de Preşedintele
României.

•

Sprijină proiectarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.

privind

poziţia
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8.1 COMPARTIMENTUL MEDIU DE AFACERI
Compartimentul Mediu de Afaceri este structura din cadrul Departamentului de Politici Economice şi
Sociale care elaborează analize şi sinteze pe domeniul mediului de afaceri, fundamentează opinii şi
propune soluţii, asigurând buna cooperare a instituţiei prezidenţiale cu reprezentanţi ai mediului de
afaceri, în vederea dezvoltării unui climat economic competitiv în România.
Compartimentul Mediu de Afaceri are următoarele atribuţii principale:
•

Analizează, evaluează, monitorizează şi informează periodic şeful Departamentului Politici
Economice şi Sociale pe probleme de politici economice cu privire la situaţia mediului de
afaceri, oferă sugestii pentru dezvoltarea acestuia şi prezintă propuneri și soluții referitoare la
măsurile Guvernului;

•

Asigură participarea instituţiei prezidenţiale la dezbaterile şi manifestările mediului de afaceri
intern şi internaţional;

•

Elaborează analize şi propuneri referitoare la proiectele de acte normative care vizează aspecte
referitoare la mediul de afaceri;

•

Exprimă puncte de vedere către/la solicitarea şefului Departamentului de Politici
Economice şi Sociale privind mediul de afaceri.
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9. DEPARTAMENTUL CULTURĂ, CULTE ŞI CENTENAR
Departamentul Cultură, Culte şi Centenar are următoarele atribuţii principale:
•

Elaborează documente, analize, rapoarte şi sinteze în domeniul de competenţă, organizând,
atunci când se justifică, grupuri de lucru ori, pe bază de mandat, comisii speciale de analiză,
după caz.

•

Elaborează puncte de vedere cu privire la legile supuse promulgării, atunci când acestea
privesc sau implică domeniul de competenţă.

•

Asigură comunicarea şi constituie platforma de colaborare dintre Administraţia Prezidenţială
şi mediul cultural, al cultelor, al minorităţilor naţionale - pentru probleme culturale şi
religioase - şi administraţiei de stat în cultură, minorităţi şi culte.

•

Pregăteşte participarea sau reprezentarea pe bază de mandat a Preşedintelui României la
activităţi din domeniul de competenţă organizate de operatorii culturali, de autorităţile
publice ori de structurile minorităţilor naţionale ori ale cultelor, pe plan naţional sau
internaţional.

•

Intocmeşte şi prezintă proiecte de mesaje sau declaraţii adresate instituţiilor sau autorităţilor
publice pe probleme din domeniul de competenţă, ori mediului cultural, al cultelor sau
minorităţilor naţionale.

•

Face propuneri şi elaborează opinii în vederea decorării personalităţilor sau a instituţiilor din
domeniul de competenţă.

•

Colaborează cu celelalte departamente sau compartimente ale Administraţiei Prezidenţiale în
atingerea obiectivelor mandatului Preşedintelui României.

Atribuţii specifice pentru domeniul cultură:
•

Aplică în activităţile proprii viziunea Preşedintelui despre rolul culturii şi patrimoniului întro Românie modernă, aşa cum a fost ea validată prin votul popular şi fundamentează
detalierea acestei viziuni în acţiunea politică a Preşedintelui României pe perioada
mandatului.

•

Analizează situaţia de fapt şi propune, în baza atribuţiilor constituţionale, măsuri de
îmbunătăţire a cadrului de comunicare şi colaborare între Administraţia Prezidenţială şi
mediul cultural, independent, asociativ sau instituţional, cât şi cu administraţia centrală de
stat responsabilă pentru cultură şi patrimoniu.

•

Fundamentează poziţia în domeniul culturii şi patrimoniului în cazul participării
Preşedintelui României la reuniuni internaţionale.

•

Elaborează punctele de vedere de specialitate pentru fundamentarea direcţiilor politicii
externe de acţiune a Preşedintelui României în aplicarea convenţiilor culturale ale UNESCO
şi ale Consiliului Europei şi a îmbunătăţirii reprezentării României în cadrul acestor
convenţii.

•

Analizează oportunitatea şi propune Preşedintelui României participarea, reprezentarea sau
transmiterea de mesaje la manifestări culturale naţionale şi internaţionale ori acordarea
patronajului pentru astfel de manifestări.

•

Coordonează evenimentele culturale care se desfăşoară în cadrul Administraţiei
Prezidenţiale în colaborare cu Departamentul Protocol şi Departamentul Managementul
Resurselor.

Atributii specifice pentru domeniul culturii minorităţilor naţionale:
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•

Asigură cadrul de comunicare şi colaborare a Preşedinţiei României cu organizaţiile
minorităţilor naţionale, în vederea luării la cunoştinţă a problemelor cu care se confruntă în
protejarea şi valorificarea identităţii lor culturale, pentru îmbunătăţirea dialogului cultural
interetnic.

•

Propune Preşedintelui României participarea, reprezentarea sau transmiterea de mesaje la
manifestările culturale naţionale sau internaţionale ale minorităţilor naţionale recunoscute de
lege în România ori acordarea patronajului pentru astfel de manifestări.

•

Propune şi urmăreşte constituirea unui cadru de comunicare şi colaborare normal, eficient în
rezolvarea problemelor culturale ale minorităţilor naţionale, în limitele atribuţiilor
constituţionale şi legale, între Administraţia Prezidenţială şi autorităţile administraţiei
publice de specialitate cu atribuţii pe domeniul minorităţilor naţionale.

•

Participă la elaborarea documentelor de lucru şi stabilirea poziţiilor României atunci când
Preşedintele participă la întâlniri, reuniuni sau conferinţe ce abordează tematica identităţii
culturale a minorităţilor naţionale.

Atributii specifice pentru domeniul culte:
•

Asigură cadrul de comunicare şi colaborare a Preşedinţiei României cu organizaţiile cultelor
religioase recunoscute de lege în România, în vederea protejării drepturilor fundamentale
garantate de Constituţia şi legile ţării.

•

Fundamentează şi propune Preşedintelui României participarea, reprezentarea sau
transmiterea de mesaje la manifestări naţionale sau internaţionale ale minorităţilor naţionale
recunoscute de lege în România ori acordarea patronajului pentru astfel de manifestări.

•

Elaborează punctul de vedere de specialitate în vederea emiterii Decretelor de recunoaştere
în funcţiile ecleziale prevăzute de lege.

•

Participă la elaborarea documentelor de lucru şi stabilirea poziţiilor României atunci când
Preşedintele participă la întâlniri, reuniuni sau conferinţe ce abordează tematica cultelor
religioase.

•

Colaborează cu alte departamente ori compartimente în problemele ce ţin de protejarea
identităţii culturale şi a patrimoniului cultural al cultelor.

•

Se consultă, comunică şi colaborează cu organizaţiile cultelor în conceperea, pregătirea şi
desfăşurarea programelor, proiectelor şi acţiunilor dedicate de acestea marcării a 100 de ani
de la încheierea Primului Război Mondial şi de la făurirea României moderne, ca stat
naţional unitar.

Atributii specifice pentru domeniul centenar:
•

Asigură cadrul de comunicare şi colaborare a Preşedinţiei României cu autorităţile publice,
instituţiile publice, organizaţiile cultelor ori ale minorităţilor naţionale, uniunilor şi
asociaţiilor de creatori, altor asociaţii şi fundaţii ori operatori culturali independenţi, pe
subiectul elaborării, sprijinirii, organizării şi desfăşurării activităţilor de comemorare,
marcare şi aniversare, după caz, a încheierii Primului Război Mondial şi făurirea Statului
Naţional Unitar Român.

•

Fundamentează oportunitatea şi propune Preşedintelui României participarea, reprezentarea
sau transmiterea de mesaje la manifestările naţionale şi internaţionale dedicate Centenarului
făuririi României moderne ca Stat Naţional Unitar ori acordarea patronajului pentru astfel de
manifestări.

•

Propune Preşedintelui României acordarea înaltului patronaj proiectelor de importanţă
deosebită elaborate şi desfăşurate pentru Centenar.
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10. DEPARTAMENTUL SĂNĂTATE PUBLICĂ
Departamentul Sănătate Publică este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care contribuie la
realizarea funcţiei de mediere între factorii de decizie din domeniul sănătăţii publice şi societate,
îndeplinind următoarele atribuţii:
•

Analizează funcţionalitatea sistemului sanitar românesc, monitorizează şi evaluează strategia
de sănătate publică şi îl informează pe Preşedintele României cu privire la principale
probleme de sănătate publică.

•

Elaborează documente, analize, rapoarte şi sinteze în domeniul de competenţă, prezentând
Preşedintelui propuneri pentru optimizarea implementării strategiei naţionale în domeniul
sănătăţii publice, organizând, atunci când se justifică, grupuri de lucru sau, pe bază de
mandat, comisii speciale de analiză, după caz.

•

Informează Preşedintele României asupra concluziilor şi propunerilor rezultate din
proiectele şi studiile în domeniul sănătăţii la care instituţia prezidenţială participă şi
elaborează propuneri privind poziţia Preşedintelui României în probleme de sănătate
publică.

•

Cooperează cu Guvernul României, alte instituţii publice precum şi cu celelelte
departamente din cadrul Administraţiei Prezidenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor
prioritare ale politicii din domeniul sănătăţii şi informează Preşedintele României cu privire
la stadiul realizării acestora.

•

Elaborează puncte de vedere cu privire la legile supuse promulgării, atunci când acestea se
referă sau implică domeniul de competenţă şi colaborează cu Departamentul Legislativ
pentru fundamentarea poziţiei Preşedintelui României în promulgarea legilor din domeniul
sănătăţii.

•

Asigură reprezentarea Preşedintelui României, atunci când acesta dispune, la reuniuni
interne şi internaţionale pe probleme de sănătate publică şi coordonează participarea
instituţiei prezidenţiale la evenimente naţionale şi internaţionale pe probleme de sănătate
publică.

•

Propune Preşedintelui României, în vederea semnării, Mesajul Preşedintelui pentru marcarea
unor zile sau evenimente naţionale sau internaţionale cu semnificaţie pentru sănătatea
publică.

•

Analizează memoriile, petiţiile şi alte documente cu propuneri şi sugestii în probleme din
domeniul sănătăţii, adresate Preşedintelui României şi elaborează proiectele de răspuns sau,
după caz, le aduce la cunoştinţă instituţiilor cu atribuţii directe în domeniul respectiv.

•

Acordă audienţe din dispoziţia Preşedintelui României în probleme ce ţin de competenţa
departamentului.

•

Asigură menţinerea relaţiilor de colaborare instituţională cu alte instituţii publice, organizaţii
profesionale din domeniul sănătăţii publice şi reprezentanţi ai societăţii civile.

•

Identifică şi salută public reuşitele medicilor, cercetătorilor şi cadrelor medicale, încurajând
dialogul acestora cu lumea medicală internaţională.

•

Organizează şi administrează arhiva departamentului, evidenţa şi documentaţia, cu
respectarea regimului juridic al documentelor ce conţin informaţii clasificate.

•

Întocmeşte orice alte documente, studii, analize, participă la orice alte activităţi dispuse de
Preşedintele României şi oferă Preşedintelui consiliere în diverse probleme, în funcţie de
competenţă.

•

Colaborează cu toate departamentele Administraţiei Prezidenţiale în vederea atingerii
obiectivelor prevăzute în programul prezidenţial.
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11.DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE ŞI CERCETARE
Departamentul Educaţie și Cercetare este structura Administraţiei Prezidenţiale care oferă Preşedintelui
României informaţii, rapoarte şi sinteze despre starea educaţiei şi cercetării româneşti.
De asemenea, Departamentul Educaţie și Cercetare facilitează dialogul Administraţiei Prezidenţiale cu
actorii sistemului educaţional şi de cercetare, în vederea obţinerii unui consens naţional privind
dezvoltarea acestor domenii prioritare pentru România.
Departamentul Educaţie și Cercetare are următoarele atribuţii principale:
•

Acționează în vederea realizării unui consens naţional privind evoluţia sistemului naţional
de educaţie şi cercetare, pe termen scurt, mediu şi lung, considerat a fi un pilon strategic în
dezvoltarea durabilă a României.

•

Facilitează dialogul în vederea corelării politicilor publice din educaţie şi cercetare cu
angajamentele internaţionale, alte strategii sau politici sectoriale.

•

Instituie mecanisme de consultare, dialog sau mediere în probleme ce țin de aria sa de
activitate, între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, instituții ale
administrației publice, partidele politice, sindicate, structuri asociative de reprezentare,
organizaţii neguvernamentale, exponenţi ai societății civile, reprezentanți ai mediului privat
şi alţi actori relevanţi în domeniu.

•

Analizează funcţionarea sistemului de educaţie şi a cercetării româneşti, pe baza rezultatelor
consultării cu actori relevanţi din domeniu, propunând Preşedintelui teme prioritare şi
intervenţii în cadrul dezbaterii publice.

•

Colaborează cu celelalte departamente ale Administraţiei Prezidenţiale pentru a asigura
corelarea pozitiilor și politicilor cu celelalte domenii de acţiune, în scopul unei abordari
unitare, intersectoriale.

•

Elaborează puncte de vedere cu privire la legile supuse promulgării, atunci când acestea se
referă sau implică domeniul de competenţă şi colaborează cu Departamentul Legislativ
pentru fundamentarea poziţiei Preşedintelui României în promulgarea legilor din domeniul
educaţiei şi cercetării.

•

Identifică şi salută public reuşitele elevilor, studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor români,
precum şi ale altor categorii de participanți din sistemul de educație și cercetare, încurajând
performanţa, implicarea și exemplele de bună practică în dezvoltarea educaţiei şi cercetării
româneşti.

•

Analizează memoriile, petiţiile şi alte documente cu propuneri şi sugestii în probleme din
domeniul educaţiei şi cercetării, adresate Preşedintelui României şi elaborează răspunsuri
sau, după caz, le aduce la cunoştinţă instituţiilor cu atribuţii directe în domeniul respectiv.

•

Asigură reprezentarea Preşedintelui României, atunci când acesta dispune, la reuniuni
consacrate educaţiei şi cercetării.

•

Întocmeşte orice alte documente, studii, analize sau participă la orice alte activităţi şi
manifestări interne şi internaţionale dispuse de Președintele României (conferinţe, sesiuni de
comunicări, seminarii, mese rotunde, grupuri de lucru, evenimente tematice, etc) în care sunt
analizate/discutate probleme din domeniul de competenţă al departamentului.

•

Oferă Preşedintelui consiliere în diverse probleme, în funcţie de competenţa ştiinţifică.

•

Pregăteşte proiecte de alocuţiuni, expuneri, mesaje şi intervenţii ale Preşedintelui, în
conformitate cu domeniul de competenţă al departamentului.
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•

Face propuneri şi formulează opinii în vederea recunoașterii sau decorării personalităţilor
care aduc contribuții majore educaţiei şi cercetării în România.

•

Cooperează cu mass media şi stimulează interesul acesteia pentru știri şi reportaje despre
educaţie şi cercetare, sub coordonarea Departamentului Comunicare Publică.

•

Fundamentează oportunitatea şi propune Preşedintelui României participarea, reprezentarea
sau transmiterea de mesaje la manifestările naţionale şi internaţionale dedicate educaţiei şi
cercetării ori acordarea patronajului pentru astfel de manifestări.

•

Organizează, împreună cu instituții și organizații de profil, dezbateri publice, întâlniri și
conferinţe pe teme specifice educaţiei şi cercetării.

•

Propune și participă la organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai autorităţilor publice cu
atribuţii în materie.

•

Monitorizează şi analizează evoluţiile şi evenimentele cu privire la educaţie şi cercetare, mai
ales a acelor evenimente care necesită luarea unei poziții din partea Președintelui României,
informând pe şeful statului asupra aspectelor relevante şi formulând propuneri de
acţiune/poziţie.

•

Organizează şi administrează arhiva departamentului, evidenţa şi documentaţia, cu
respectarea regimului juridic al documentelor ce conţin informaţii clasificate.

•

Coordonează evenimente cu privire la domeniul educaţional şi de cercetare care se
desfăşoară în cadrul Administraţiei Prezidenţiale în colaborare cu Departamentul Protocol şi
Departamentul Managementul Resurselor.
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12.DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DIN AFARA
GRANIŢELOR
Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor este structura Administraţiei
Prezidenţiale care asigură legătura Preşedintelui României cu comunităţile de români din străinătate.
În acest sens, departamentul cooperează cu autorităţile publice cu atribuţii în materie, în special cu
Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din
cadrul Guvernului României, Comisia Românilor de Pretutindeni din cadrul Senatului României,
Comisia pentru Comunităţile de Români din Afara Graniţelor Ţării din cadrul Camerei Deputaţilor dar
și cu celelalte ministere şi instituții cum ar fi ICR, RTV, RRI, etc.
Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor are următoarele atribuţii principale:
•

Monitorizează şi analizează evoluţiile şi evenimentele cu privire la românii de peste hotare,
mai ales a acelor evenimente care necesită implicarea autorităţilor române și luarea unei
poziții din partea Președintelui României, informând pe şeful statului asupra aspectelor
relevante şi formulând propuneri de acţiune/poziţie.

•

Relaţionează direct cu autoritățile consulare şi, prin intermediul lor, cu autoritățile locale din
ţara gazdă, pentru a sprijini comunitățile de români.

•

Asigură interfața Președintelui României în relația acestuia cu comunitățile de români de
peste granițe, atât in statele vecine cât şi în întreaga lume.

•

Oferă Preşedintelui României sprijin documentar, analitic, organizaţional şi de relaţionare cu
instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale din țară și din străinătate pentru punerea
în practică a programului prezidenţial în domeniul relației cu românii de peste hotare.

•

Dezvoltă dialogul Preşedintelui României cu toate instituţiile, actorii politici, societatea
civilă şi mass media în vederea stabilirii unei colaborări solide în sprijinul românilor de
peste hotare.

•

Colaborează cu celelalte departamente ale Administraţiei Prezidenţiale pentru a determina
modalităţile optime de promovare şi implementare a programului prezidenţial în domeniul
relației cu românii de peste graniță pentru atingerea obiectivelor mandatului Preşedintelui
României.

•

Pregăteşte proiecte de alocuţiuni, expuneri, mesaje şi intervenţii ale Preşedintelui, în
conformitate cu domeniul de competenţă al departamentului.

•

Redactează mesaje ale Preşedintelui României pe teme referitoare la relația cu românii de
peste hotare, în colaborare cu departamentele şi compartimentele instituţiei prezidenţiale.

•

Elaborează documente, sinteze, rapoarte în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

•

Întocmeşte proiectele comunicatelor de presă înaintea sau după încheierea şedinţelor sau
activităţilor care au avut ca subiect relația cu românii de pretutindeni, care sunt date
publicităţii prin intermediul Departamentului de Comunicare Publică al Administraţiei
Prezidenţiale.

•

Participă la elaborarea răspunsurilor date petiţiilor şi solicitărilor adresate Preşedintelui pe
tema relației cu românii de peste hotare.

•

Stabileşte întâlnirile Preşedintelui României cu personalităţi din comunităţile româneşti de
peste graniţe şi întocmeşte dosarele documentare necesare.
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•

Menţine legătura cu reprezentanţi ai misiunilor României în străinătate, precum şi ai
misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale din Bucureşti, pentru organizarea
evenimentelor care au ca temă relația cu românii de peste hotare.

•

Întocmeşte documentaţia necesară Preşedintelui României pentru participarea la orice
întâlnire sau activitate referitoare la relația cu românii de peste hotare.

•

Întocmeşte orice alte documente, studii, analize sau participă la orice alte activităţi şi
manifestări interne şi internaţionale dispuse de Președintele României (conferinţe, sesiuni de
comunicări, seminarii, mese rotunde, grupuri de lucru, evenimente tematice, etc) în care sunt
analizate/discutate probleme din domeniul de competenţă al departamentului.

•

Participă, pe bază de mandat, la evenimentele organizate de comunităţile româneşti de peste
hotare.

•

Asigură reprezentarea Preşedintelui României, atunci când acesta dispune, la reuniuni
consacrate relației cu românii de pretutindeni.

•

Propune și participă la organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai autorităţilor publice cu
atribuţii în materie.

•

Prezintă Preşedintelui propuneri privind organizarea de evenimente sau acţiuni ale
Preşedintelui României pe tema dezvoltării și consolidării relației cu românii de
pretutindeni.

•

Organizează, sub patronajul instituţiei prezidenţiale, împreună cu instituții și organizații de
profil, dezbateri publice, întâlniri și conferinţe pe teme specifice, contribuind astfel la
constituirea unei relaţii cât mai solide între instituţia prezidenţială şi reprezentanţii românilor
de peste graniţe.

•

Analizează propunerile cu privire la consolidarea relației cu românii de peste hotare venite
din partea autorităților publice și societății civile din ţară sau din străinătate şi le susţine prin
iniţierea dialogului cu structurile responsabile ale statului, potrivit competenţelor legale.

•

Instituie un mecanism de consultare, dialog şi, la nevoie, de mediere între autorităţile
publice cu atribuţii în materie pe de o parte și reprezentanții comunităților de români de
peste hotare pe de altă parte.

•

Cooperează cu societatea civilă, think-tank-uri şi grupuri de experţi din mediul academic sau
instituţional pentru analizarea şi elaborarea de politici publice şi efectuarea de studii de
impact despre sau în folosul românilor de peste granițe.

•

Cooperează cu mediul de afaceri pentru stimularea antreprenoriatului românilor de peste
granițe şi identificarea unor instrumente financiar- bancare atractive pentru aceştia.

•

Cooperează cu mass media şi stimulează interesul acesteia pentru știri şi reportaje despre
comunitățile de români de peste hotare şi despre politicile publice destinate acestora, sub
coordonarea Departamentului Comunicare Publică.

•

Cooperează cu toate părţile interesate în vederea creării unei platforme permanente de dialog
cu comunitățile de români de peste hotare.

•

Identifică şi salută public reuşitele românilor de peste granițe, încurajând dialogul acestora
cu administrația publică şi cu mass media.

•

Face propuneri şi elaborează opinii în vederea recunoașterii personalităţilor care aduc
contribuții majore la promovarea României în lume.
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13.DEPARTAMENTUL COMUNICARE PUBLICĂ
Departamentul Comunicare Publică este structura Administraţiei Prezidenţiale care coordonează activitatea
de comunicare a Preşedintelui României şi a instituţiei. În acest scop, Departamentul Comunicare Publică
promovează punctele de vedere ale Preşedintelui României, propune mesaje şi redactează comunicate de
presă, analizează impactul şi contextul mediatic ale acţiunilor Preşedintelui.
De asemenea, Departamentul Comunicare Publică menţine relaţia cu presa, preia solicitările mass-media,
realizează acreditările de presă şi administrează conţinutul media al paginii de internet a instituţiei.
Departamentul Comunicare Publică are următoarele atribuţii principale:
•

Redactează mesaje ale Preşedintelui României în colaborare cu departamentele şi
compartimentele instituţiei prezidenţiale.

•

Redactează, administrează şi actualizează zilnic (text şi foto) site-ul oficial al Administraţiei
Prezidenţiale (www.presidency.ro) în limbile română şi engleză.

•

Întocmeşte şi publică materiale care prezintă strategii sau proiecte ale Preşedintele României.

•

Redactează și publică declarațiile, anunțurile și comunicatele de presă cu referire la Președintele
României și Administrația Prezidențială.

•

Administrează pagina de Facebook a Preşedintelui României.

•

Semnalează Preşedintelui României evenimente de importanţă deosebită sau relevanţă politică pe
plan intern şi extern.

•

Realizează revista presei interne.

•

Realizează revista presei internaţionale (despre România şi Preşedintele României).

•

Arhivează interviurile şi declaraţiile Preşedintelui din presa internă şi internaţională.

•

Asigură personalul specializat pentru a filma/fotografia/arhiva toate declaraţiile şi apariţiile
publice ale Preşedintelui României.

•

Transmite materialele de presă (comunicate, mesaje, declarații, discursuri, alocuțiuni, anunțuri)
către presă și public.

•

Acreditează jurnalişti la Administraţia Prezidenţială şi la evenimentele la care participă
Preşedintele României.

•

Organizează întâlniri ale Preşedintelui României cu presa română şi străină.

•

Primeşte şi soluţionează solicitările de informații publice ale reprezentanţilor mass-media.

•

Gestionează participarea reprezentanţilor mass-media la evenimentele organizate de
Administraţia Prezidenţială.
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13.1.

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE

În cadrul Departamentului Comunicare Publică funcţionează Compartimentul Monitorizare, cu
următoarele atribuţii principale:
•

•
•
•
•
•
•
•

Elaborează documente de strategie şi program pentru Preşedintele României şi
Administraţia Prezidenţială, în colaborare cu celelalte departamente si compartimente ale
instituţiei.
Are în responsabilitate finalizarea tuturor mesajelor publice ale Preşedintelui României.
Monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor şi proiectelor asumate de Preşedintele
României şi prezintă periodic rapoarte interne cu privire la acestea.
Îndeplineşte alte sarcini atribuite de către Preşedintele României.
Colaborează cu celelalte structuri ale Administraţiei Prezidenţiale în vederea pregătirii
apariţiilor publice ale Preşedintelui României şi îndeplinirea atribuţiilor sale.
Propune realizarea unor evenimente sau acţiuni ale Preşedintelui României.
Evaluează oportunitatea participării Preşedintelui României la evenimente şi acţiuni publice.
Propune acţiuni de comunicare publică în concordanţă cu priorităţile asumate de
Preşedintele României.
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14. PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
Purtătorul de cuvânt este persoana responsabilă cu transmiterea publică a punctelor de vedere ale
Președintelui României şi participă la elaborarea mesajelor acestuia.
Purtătorul de cuvânt îşi desfăşoară activitatea în subordonarea directă a Preşedintelui României şi în
coordonare cu Departamentul Comunicare Publică.
Funcţia de Purtător de cuvânt este ocupată de un Consilier de Stat.
Purtătorul de cuvânt are următoarele atribuţii principale:
•

Susţine declaraţii sau conferinţe de presă care reflectă poziţia Preşedintelui României pe diferite
teme de interes public, în coordonare cu Departamentul Comunicare Publică;

•

Propune şi supune spre aprobare Preşedintelui României puncte de vedere sau clarificări cu
privire la anumite subiecte de actualitate, după consultarea prealabilă a Departamentului
Comunicare Publică;

•

Elaborează mesaje ale Preşedintelui României în colaborare cu departamentele şi
compartimentele instituţiei prezidenţiale;

•

Are în responsabilitate reprezentarea publică a Preşedintelui României, participând la
evenimente publice;

•

Contribuie la gestionarea situaţiilor de criză, în colaborare cu Departamentul Comunicare
Publică;

•

Participă la întâlniri ale Preşedintelui României cu presa română şi străină;

•

Menţine relaţia cu reprezentanţii mass-media în ceea ce priveşte activitatea Preşedintelui
României, în coordonare cu Departamentul Comunicare Publică;

•

Propune acţiuni de comunicare publică în concordanţă cu priorităţile asumate de Preşedinte
României.

36/74

15. DEPARTAMENTUL PROTOCOL
Departamentul Protocol este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care aplică şi respectă
normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor naţionale şi practicii internaţionale
la acţiunile organizate de Preşedintele României în ţară şi străinătate.
Departamentul Protocol are următoarele atribuţii principale:
•

Organizează şi desfăşoară, conform regulilor de protocol, primirile la Preşedintele României a
şefilor de stat, a delegaţilor parlamentare, guvernamentale, ale celor conduse de miniştrii de
externe şi alte personalităţi ale vieţii sociale şi politice din străinătate, ale ambasadorilor străini.

•

Colaborează cu structurile de protocol din cadrul Guvernului României, Senatului, Camerei
Deputaţilor şi ale altor instituţii centrale în vederea aplicării unitare a normelor de protocol şi
ceremonial.

•

Elaborează şi execută programul detaliat al vizitelor la nivel de şef de stat şi ale altor invitaţi
oficiali români şi străini ai Preşedintelui României, în funcţie de rangul acestora.

•

Organizează, cu sprijinul Departamentului Managementul Resurselor, ceremoniile de
semnare a unor acorduri, convenţii, protocoale ş.a. la Palatul Cotroceni, la care participă
Preşedintele României.

•

Menţine legătura cu toate structurile Administraţiei Prezidenţiale pentru rezolvarea unor
probleme curente specifice de protocol, inclusiv translaţie.

•

Transmite Departamentului Managementul Resurselor date despre vizitele oficiale şi de stat
efectuate de Preşedintele României, precum şi necesarul logistic pentru primirile de şefi de
state sau altor oficialităţi la Palatul Cotroceni.

•

Realizează demersurile necesare în vederea eliberării paşapoartelor diplomatice sau de
serviciu şi obţinerii vizelor necesare pentru delegaţiile conduse de Preşedintele României şi
pentru personalul din serviciile Administraţiei Prezidenţiale, care călătoresc în misiuni
oficiale în afara ţării.

•

Colaborează cu instituţiile abilitate în vederea organizării ceremonialului unor acţiuni la care
participă Preşedintele României, la cele la care Preşedintele României este reprezentat de
consilieri prezidenţiali şi consilieri de stat.

•

Participă la întruniri / acţiuni pregătitoare în vederea planificării, organizării şi desfăşurării
activităţilor din ţară şi străinătate la care participă Preşedintele României

•

Aplică şi respectă normele specifice de protocol şi ceremonial, pe baza reglementărilor
naţionale şi practicii internaţionale, precum si normele proprii ale Administraţiei Prezidenţiale,
la acţiunile organizate de Preşedintele României.

•

Menţine legătura pe probleme de protocol cu reprezentanţi ai misiunilor României în
străinătate, precum şi ai misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale din Bucureşti,
pentru organizarea evenimentelor la care participă Preşedintele României.

•

Studiază uzanţele de ceremonial şi protocol din alte state şi elaborează propuneri de
perfecţionare a practicii de protocol în România, întocmeşte materiale privind reguli,
obiceiuri şi uzanţe protocolare din diferite state.

•

Acordă asistenţa şi sprijinul necesar departamentelor şi compartimentelor Administraţiei
Prezidenţiale pentru rezolvarea diferitelor probleme de protocol.

•

Stabileste listele de cadouri ce se oferă cu prilejul vizitelor şi întâlnirilor la nivel de şef de
stat.

•

Propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe sau interne.
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•

Menţine şi actualizează lista cu coordonatele, numele şi titulatura oficială a şefilor de stat,
membrilor Parlamentului, membrilor Guvernului, Corpului Diplomatic, reprezentanţilor
organizaţiilor internaţionale în România şi ale altor personalităţi străine şi din ţară.

•

Elaborează proiectele unor tipărituri cu caracter protocolar ale Administraţiei Prezidenţiale
(invitaţii, felicitări, programe etc).

•

Asigură, în colaborare cu Departamentul Managementul Resurselor, amenajarea
corespunzătoare a saloanelor unde urmează să aibă loc primirile oficiale la Preşedintele
României.

•

Întocmeşte şi verifică proiectele de program şi tipăriturile necesare pentru realizarea vizitelor
unor şefi de stat în România.

•

Mobilizează persoanele care participă la acţiunile de protocol organizate la nivelul şefului
statului.

•

Întâmpină şi conduce delegaţiile şi personalităţile spre saloanele de primire.

•

Rezolvă, împreună cu celelalte departamente/compartimente, problemele privind accesul
persoanelor străine şi române primite în audienţă de Preşedintele României.

•

Pregăteşte şi participă la desfăşurarea vizitelor în străinătate ale Preşedintelui României.

•

Coordonează unitar activităţile de protocol cu prilejul participării Preşedintelui României la
manifestări naţionale sau internaţionale, cu caracter economic, cultural, ştiinţific etc.

•

Pregăteşte activităţile de protocol prilejuite de participarea Preşedintelui României la
manifestările organizate de către ambasadele străine la Bucureşti, pentru sărbătorirea zilelor
naţionale.

•

Organizează protocolul sosirii şi plecării invitaţilor la aeroport, gară, port; rezolvă problemele
de protocol în colaborare cu instituţiile abilitate pentru buna desfăşurare a vizitelor invitaţilor
Preşedintelui României.

•

Elaborează, pe baza reglementărilor legale interne şi a practicii internaţionale, normele generale
de protocol şi ceremonial de stat, pe care le aduce la cunoştinţa şefilor de
departamente/compartimente în vederea respectării lor.

•

Organizează unitar concepţia şi execuţia ceremonialului şi protocolului la acţiunile care au loc
pentru marcarea unor date importante.

•

Se asigură de folosirea corectă a simbolurilor naţionale: drapel, imn naţional, stemă.

•

Organizează ceremoniile de depunere a jurământului, în faţa Preşedintelui României, de către
membrii Guvernului, ai Curţii Constituţionale, ai Curţii Supreme de Justiţie, de alţi înalţi
funcţionari.

•

Organizează ceremonialul privind înmânarea de către şeful statului a decoraţiilor şi titlurilor de
onoare, conferite unor cetăţeni români şi străini.

•

Organizează ceremonialul de depuneri de coroane de flori, la diferite monumente, de către şeful
statului sau în numele acestuia.

•

Întocmeşte, pe baza propunerilor primite de la departamentele şi compartimentele
Administraţiei Prezidenţiale, listele cu propuneri de persoane care urmează a fi felicitate de
Preşedintele României şi răspunsurile la felicitările adresate acestuia cu prilejul Zilei Naţionale,
Anului Nou etc. şi le supune aprobării Preşedintelui României

•

Întocmeşte, pe baza propunerilor primite de la departamentele şi compartimentele
Administraţiei Prezidenţiale, listele cu propuneri de persoane care urmează a fi invitate la
recepţiile organizate cu prilejul Zilei Naţionale, Zilei Europei şi cu alte ocazii şi le supune
aprobării Preşedintelui României.
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•

Acţionează pentru rezolvarea problemelor specifice curente ridicate de şefii misiunilor
diplomatice acreditaţi la Bucureşti.

•

Întocmeşte notele de propuneri privind ordinea de precădere a oficialităţilor române
participante la manifestările la care este prezent Preşedintele României sau sunt organizate în
numele şi din împuternicirea sa.

•

Transmite compartimentelor similare străine documentele primite de la Cancelaria Ordinelor
privind decorările de către Preşedintele României a unor înalte personalităţi.
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16.CABINETUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
Cabinetul Preşedintelui elaborează şi coordonează agenda de lucru a Preşedintelui României, în
colaborare cu departamentele şi compartimentele instituţiei prezidenţiale, asigurând legătura
Preşedintelui României cu instituţiile statului şi alte entităţi publice şi private, în vederea rezolvării
tuturor solicitărilor adresate acestuia.
Cabinetul Preşedintelui are următoarele atribuţii principale:
•

Asigură legătura Preşedintelui României cu instituţiile statului în vederea rezolvării tuturor
solicitărilor adresate acestuia.

•

Menţine legătura dintre Preşedintele României şi structurile Administraţiei Prezidenţiale.

•

Stabileşte agenda Preşedintelui României, în colaborare cu toate departamentele şi
compartimentele din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Transmite Preşedintelui României, în vederea semnării, mesajele Preşedintelui, elaborate de
către departamentele şi compartimentele Administraţiei Prezidenţiale.

•

Elaborează şi redactează notele de însoţire pentru mesajele semnate de Preşedintele
României.

•

Elaborează şi redactează notele de însoţire pentru memorandumurile transmise de
Secretariatul General al Guvernului în vederea aprobării către Preşedintele României.

•

Comunică programul Preşedintelui României departamentelor şi compartimentelor implicate
în desfăşurarea activităţilor cuprinse în agenda Preşedintelui. Totodată, departamentele şi
compartimentele implicate în acţiuni ce ţin de agenda Preşedintelui informează Cabinetul de
lucru al Preşedintelui asupra tuturor aspectelor legate de organizarea şi desfăşurarea
activităţilor cuprinse în agendă.

•

Primeşte, înregistrează şi clasează documente clasificate, secrete şi nesecrete, sosite pe
adresa Preşedintelui României.

•

Repartizează documentele primite pe departamente şi compartimente în funcţie de
competenţa acestora şi de natura fiecărui document.

•

Ţine evidenţa tuturor documentelor intrate şi menţionează structura căreia i-au fost
repartizate spre rezolvare sau spre informare.

•

Întocmeşte şi redactează adrese, documente şi corespondenţa specială a Preşedintelui
României.

•

Colaborează cu Departamentul Managementul Resurselor în vederea corelării activităţilor de
administrare a patrimoniului şi a resurselor financiare, materiale şi umane ale instituţiei cu
proiectele, priorităţile şi agenda Preşedintelui României.

•

Realizează note, sinteze, rapoarte, analizează diverse documente, la solicitarea Preşedintelui
României, în colaborare cu departamentele şi compartimentele de specialitate din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale.
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17.CANCELARIA ORDINELOR
Cancelaria Ordinelor răspunde de coordonarea sistemului naţional de decoraţii, conform legii şi de
arhivarea documentelor instituţiei prezidenţiale.
Cancelaria Ordinelor are următoarele atribuţii principale:
a) Sistemul Naţional de Decoraţii
b) Arhiva documentelor din Administraţia Prezidenţială
c) Alte atribuţii
a) Atribuţii specifice privind SISTEMUL NAŢIONAL DE DECORAŢII:
•

Prezintă Preşedintelui României cota anuală de decoraţii pe tipuri, grade sau clase, conform
prevederilor legale.

•

Pe baza cotei anuale de decoraţii, propune Preşedintelui României numărul de decoraţii, pe
tipuri, grade sau clase care urmează a fi repartizate fiecărui minister sau instituţii centrale
autorizate să facă propuneri de decorare, elaborează Decretele de decorare.

•

Elaborează Decretele şi notele însoţitoare pentru decoraţiile acordate de către Preşedintele
României.

•

Urmăreşte şi verifică, din punct de vedere al respectării prevederilor legale şi al calităţii,
confecţionarea decoraţiilor şi a accesoriilor acestora (cutii, brevete etc.), precum şi
recepţionarea şi gestionarea acestora.

•

Preia propunerile de decorare făcute de instituţiile abilitate, verifică şi respectă normele legale
de acordare şi întocmeşte tabele centralizate, pe tipuri, grade sau clase şi le supune aprobării
Preşedintelui României împreună cu proiectele de Decret privind conferirea lor.

•

Întocmeşte documentele (scurt istoric al decoraţiei şi principalele prevederi legale legate de
acestea) care, prin Departamentul Protocol, sunt transmise compartimentelor similare străine în
cazul decorării de către Preşedintele României a unor înalte personalităţi.

•

Depune demersuri pentru documentări referitoare la decoraţiile româneşti şi străine, în legătură
cu atribuţiile Cancelariei Ordinelor şi în funcţie de posibilităţile concrete de informare.

•

Propune spre aprobare şi urmăreşte realizarea tipizatelor specifice (registre de evidenţă, fişe tip
pentru persoanele propuse spre decorare, capetele de tabel pentru propunerile de decorare ş.a.).

•

Ţine evidenţa pe tipuri, grade şi clase, a persoanelor decorate.

•

Organizează ceremoniile de conferire a decoraţiilor acordate înaltelor personalităţi străine în
colaborare cu Departamentul Protocol şi Departamentul Managementul Resurselor.

•

Înaintează către ministere şi instituţiile centrale autorizate, conform legii, să formuleze
propuneri de decorare, cuantumurile necesare pentru fiecare decoraţie, grad sau clasă pentru
care urmează să se facă propuneri de conferire.

•

Întocmeşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, listele cu cetăţenii români care au
fost decoraţi de alte state, în vederea acordării dreptului de port a acestora.

•

După verificare, înaintează Preşedintelui României solicitări individuale pentru portul
decoraţiilor străine acordate cetăţenilor români.

•

Asigură evidenţa, la zi, a listelor persoanelor decorate şi solicită Departamentului Comunicare
Publică publicarea acestora pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Ţine evidenţa locurilor vacante pentru fiecare decoraţie pe grade şi clase.

•

Colaborează cu toate Consiliile de Onoare în vederea bunei desfăşurări a activităţii acestora şi
exercită activitatea de secretariat în cadrul şedinţelor acestora.
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•

Colaborează cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor în vederea exercitării
atribuţiilor care revin Cancelariei Ordinelor privind drepturile persoanelor care au calitatea de
Erou Martir sau Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, potrivit prevederilor
legale.

•

Urmăreşte derularea contractelor privind asigurarea Sistemului Naţional de Decoraţii.

•

Analizează, propune şi fundamentează proiecte privind îmbunătăţirea legislaţiei care
reglementează Sistemul Naţional de Decoraţii.

•

Poartă corespondenţă cu cetăţenii români/străini, precum şi cu instituţiile interesate, referitoare
la problematica rezultată din aplicarea Legii nr. 29/2000, republicată.

b) Atribuţii specifice
PREZIDENŢIALĂ:

privind

ARHIVA

DOCUMENTELOR

DIN

ADMINISTRAŢIA

•

Urmăreşte respectarea prevederilor legale privind evidenţa documentelor, regimul şi arhivarea
acestora;

•

Asigură instructajele periodice cu şefii de cabinet şi secretarele privind evidenţa, păstrarea şi
arhivarea documentelor.

•

Întocmeşte Nomenclatorul Arhivistic al Administraţiei Prezidenţiale, realizează demersurile
necesare pentru obţinerea avizului Arhivelor Naţionale şi îl supune aprobării ordonatorului
principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale, desemnat de Preşedintele României.

•

Urmăreşte aplicarea prevederilor din Nomenclatorul Arhivistic privind arhivarea anuală.

•

Elaborează instrucţiunile de arhivare, pe baza legislaţiei în vigoare, în concordanţă cu specificul
instituţiei.

•

Preia, pe bază de procese verbale de predare-primire, unităţile arhivistice constituite în
departamentele/compartimentele instituţiei;

•

Asigură prelucrarea arhivistică a dosarelor constituite anual la compartimente (verificare,
sigilare, cotare, inscripţionare).

•

Asigură prelucrarea arhivistică a documentelor informatice, audio, video, foto.

•

Întocmeşte situaţii de arhivă (inventare) pe ani, pe departamente/compartimente şi pe termene
de păstrare.

•

Întocmeşte situaţii privind intrarea/ieşirea unităţilor arhivistice în/din depozitele de arhivă.

•

Redactează răspunsuri la solicitări ale unor instituţii sau adresate de către persoane fizice.

•

Organizează depozitele de arhivă în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996, republicată.

•

Asigură păstrarea integrităţii fizice a documentelor din arhivă şi a confidenţialităţii acestora.

•

Elaborează lucrările de selecţionare a unităţilor arhivistice la expirarea termenelor de păstrare a
acestora în depozitele arhivei.

•

Ţine evidenţa matricelor sigilare folosite în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Ţine evidenţa solicitărilor de consultare a documentelor din arhiva instituţiei.

•

Urmăreşte respectarea condiţiilor privind consultarea documentelor.

•

Ţine legătura cu Arhivele Naţionale pentru avizarea proiectelor de Nomenclator Arhivistic,
selecţionarea unităţilor arhivistice, predarea la termen a documentelor care fac parte din Fondul
Arhivistic Naţional.
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c) ALTE ATRIBUŢII:
•

În domeniul său de activitate, întocmeşte puncte de vedere cu privire la litigiile aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti sau al altor autorităţi cu activitate jurisdicţională, la solicitarea
Departamentului Managementul Resurselor .

•

Ţine evidenţa Decretelor emise de Preşedintele României; ordonarea cronologică şi distribuirea
copiilor către instituţiile interesate.

•

Ţine evidenţa Deciziilor emise de Preşedintele României şi ordonarea lor cronologică.

•

Asigură transmiterea, în regim de urgenţă, a tuturor Decretelor semnate de Preşedintele
României în vederea publicării, cât şi a altor documente, la Monitorul Oficial, precum şi a
solicitărilor privind publicarea rectificărilor la acestea.

•

Asigură transmiterea pentru contrasemnare de către Primul Ministru a Decretelor de decorare
emise de Preşedintele României care impun, conform legii, necesitatea acestei semnături.

•

Aplică prevederile Legii nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu normele
metodologice de aplicare.
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18.DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR
Departamentul Managementul Resurselor este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale abilitată
în administrarea patrimoniului şi gestionarea resurselor financiare, materiale şi umane ale instituţiei, cu
următoarele atribuţii principale:
•

Administrează patrimoniul şi gestionează resurselor financiare, materiale şi umane ale
instituţiei prezidenţiale.

•

Reprezintă instituţia prezidenţială în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de
stat, Guvernul României, ministere şi alte instituţii în probleme de specialitate, respectiv
buget, probleme financiare, salariale, administrative.

•

Coordonează activităţile de reprezentare în instanţă a Preşedintelui României şi a
Administraţiei Prezidenţiale. În ceea ce priveşte reprezentarea în instanţă a Preşedintelui
României, litigiile care intră în competenţa departamentului sunt numai cele care vizează
exercitarea mandatului Preşedintelui României în exerciţiu.

•

Supune aprobării Preşedintelui României proiectele de regulamente (Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern) şi norme interne şi asigură respectarea
acestora de către personalul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Colaborează cu Cabinetul Preşedintelui în vederea gestionării activităţilor de administrare a
patrimoniului şi a resurselor financiare, materiale şi umane ale instituţiei, în conformitate cu
proiectele, priorităţile şi agenda Preşedintelui României.

•

Organizează şi coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate pentru
Administraţia Prezidenţială, în toate componentele acesteia.

•

Asigură şi îmbunătăţeşte permanent sistemul de control intern la nivelul instituţiei
prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
A.

Atribuţiile conducătorului Departamentului Managementul Resurselor

Şeful Departamentului Managementul Resurselor este ordonatorul principal de credite al Administraţiei
Prezidenţiale, desemnat de către Preşedintele României conform art. 10 din prezentul regulament,
răspunzând de respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea creditelor bugetare.
În calitatea sa de ordonator principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale, şeful Departamentului
Managementul Resurselor răspunde în faţa Preşedintelui României de modul în care îşi îndeplineşte
atribuţiile, în vederea asigurării bunei funcţionări şi organizări a serviciilor din subordinea Preşedintelui
României.
Şeful Departamentului Managementul Resurselor este reprezentantul legal al Administraţiei
Prezidenţiale, reprezintă instituţia prezidenţială în relaţia cu instituţiile din administraţia publică centrală
şi locală, cu operatorii economici, precum şi în faţa instanţelor de judecată şi organelor de cercetare
penală. Fac excepţie de la această reprezentare comunicările, corespondenţa şi relaţiile gestionate de
celelalte structuri ale Administraţiei Prezidenţiale cu alte autorităţi şi instituţii publice, în baza
atribuţiilor conferite de prezentul regulament, în vederea exercitării prerogativelor constituţionale şi
legale ale Preşedintelui României.
Ordonatorul principal de credite are obligaţia de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament şi
de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli
strict legate de activitatea Administraţiei Prezidenţiale şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
Ordonatorul principal de credite răspunde, potrivit legii, de:
a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor
bugetare repartizate şi aprobate
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b) angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare pe
baza bunei gestiuni financiare
c) prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi
execuţiei bugetare
d) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de
lucrări de investiţii publice
e) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora
f) integritatea bunurilor, organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor
legale.

B.

Muzeul Naţional Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Administraţiei Prezidenţiale, ordonator terţiar de credite, se află sub
coordonarea Departamentului Managementul Resurselor.
Muzeul Național Cotroceni îşi desfăşoară activitatea după următoarele coordonate principale:
a) cercetarea, conservarea, prezentarea către public si promovarea valorii culturale şi istorice a
Palatului Cotroceni;
b) asigurarea spațiilor de reprezentare și a cadrului de protocol pentru activităţi oficiale ale
Preşedintelui României şi ale Administraţiei Prezidenţiale
Pentru exercitarea atribuțiilor rezultate din specificul muzeal, Muzeul Naţional Cotroceni dispune de
personal de specialitate, structuri de organizare și funcționare specifice, și are stabilit un program de
vizitare pentru public.
Pentru exercitarea atribuțiilor de reprezentare şi protocol, Muzeul Naţional Național Cotroceni
colaborează şi acţionează sub coordonarea serviciilor de specialitate ale Administrației Prezidențiale.
Activitatea Muzeului Naţional Cotroceni se desfăşoară conform Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al acestei instituţii.
Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de credite, încadrat
potrivit normelor de personal ale Administraţiei Prezidenţiale, în conformitate cu Art. 8 alin (23) din
Legea nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările
şi completările aduse prin O.U.G. nr. 80/2016.
Directorul general şi personalul Muzeului Naţional Cotroceni au obligaţia respectării şi ducerii la
îndeplinire a tuturor dispoziţiilor şefului Departamentului Managementul Resurselor, ordonatorul
principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale.
Ordonatorul principal de credite are următoarele drepturi şi obligaţii în legătură cu Muzeul Naţional
Cotroceni:
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare, prin care se stabileşte structura organizatorică,
atribuțiile, precum și numărul maxim de posturi ale Muzeului Național Cotroceni, după avizarea
acestora de către consiliul de administraţie al Muzeul Naţional Cotroceni;
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, după avizarea acestora de către consiliul de administraţie
al Muzeul Naţional Cotroceni;
- aprobă regulamentul intern, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie al Muzeul
Naţional Cotroceni;
- aprobă tarifele Muzeul Naţional Cotroceni, după avizarea acestora de către consiliul de
administraţie al Muzeul Naţional Cotroceni;
- aprobă programul anual al acţiunilor şi proiectelor culturale, precum şi orice modificări aduse
acestuia;
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-

stabileşte obiectivele şi indicatorii în baza cărora îşi va desfăşura activitatea Muzeul Naţional
Cotroceni;
aprobă şi/sau avizează situaţiile economico-financiare depuse la structurile de specialitate ale
Administraţiei Prezidenţiale;
aprobă şi/sau avizează modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi
programelor asumate, inclusiv a măsurilor pentru optimizarea activităţii;
exercită dreptul de administrare asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Muzeul
Naţional Cotroceni.
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C.

Structurile subordonate Departamentului Managementul Resurselor

Departamentul Managementul Resurselor exercită atribuţii pentru realizarea activităţilor privind
asigurarea şi gestionarea resurselor prin următoarele structuri subordonate:
18.1. Direcţia Organizare Secretariat şi Registratură Generală
18.2. Compartiment Audit intern*
18.3. Compartimentul Juridic
18.4. Compartiment Informaţii Clasificate
18.5. Compartiment Control Intern/Managerial şi Control Financiar Preventiv*
18.6. Biroul Resurse Umane – Salarizare
18.7. Direcţia Economică
18.7.1. Biroul Financiar – Contabilitate
18.7.2. Biroul Achiziţii
18.7.3. Biroul Logistică
18.8. Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
18.9. Direcţia Tehnic – Administrativă
18.9.1. Compartiment RSVTI – SSM
18.9.2. Serviciul Exploatare Instalaţii
18.9.3. Serviciul Administrativ
18.9.4. Compartimentul Amenajări Spaţii Verzi
* structură in subordinea ordonatorului principal de credite.
Atribuţiile structurilor din cadrul Departamentului Managementul Resurselor sunt redate în continuare.

47/74

18.1. DIRECŢIA ORGANIZARE SECRETARIAT ŞI REGISTRATURĂ GENERALĂ
Direcţia Organizare Secretariat şi Registratură Generală se subordonează direct şefului Departamentului
Managementul Resurselor şi este condusă de un director, care este răspunzător de bunul mers al acestei
structuri, conform reglementărilor legale în vigoare.
Directorul reprezintă Direcţia Organizare Secretariat şi Registratură Generală în raporturile cu structurile
funcţionale din cadrul Administrației Prezidențiale, cu Muzeul Naţional Cotroceni, precum şi cu
ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, în limita competenţelor stabilite de şeful Departamentului
Managementul Resurselor.
Direcţia Organizare Secretariat şi Registratură Generală are următoarele atribuţii principale:
•

Expediază corespondenţa Preşedintelui României.

•

Expediază mesajele semnate de Preşedintele României.

•

Gestionează activitatea Registraturii Generale, asigurând primirea, înregistrarea, evidenţa,
trierea şi transmiterea către departamente şi compartimente a corespondenţei şi a
documentelor secrete şi nesecrete primite la Administraţia Prezidenţială, prin Registratura
Generală.

•

Asigură, prin Registratura Generală, expedierea corespondenţei Administraţiei Prezidenţiale
prin Poşta Militară şi Poşta Română.

•

Întocmeşte orice alte lucrări, dispuse de Cabinetul Preşedintelui sau Departamentul
Managementul Resurselor.

•

Înregistrează şi realizează statistica tematică a corespondenţei adresate Administraţiei
Prezidenţiale.

•

Gestionează activitatea bibliotecii Administraţiei Prezidenţiale, asigurând achiziţionarea şi
arhivarea de cărţi şi publicaţii periodice, precum şi activităţile care presupun împrumutarea
şi lectura la sală.

•

Menţine relaţiile de colaborare cu Biblioteca Naţională, cu Biblioteca Centrală Universitară
şi cu Biblioteca Academiei pentru obţinerea unor publicaţii sau a unor programe de
prelucrare automată a informaţiilor.

•

Distribuie presa conform graficului de abonamente, începând cu ora 7:00.

•

Asigură cu personal de specialitate activitatea de secretariat din cadrul departamentelor/
compartartimentelor, în baza solicitării consilierilor prezidenţiali sau consilierilor de stat şi
în măsura resurselor umane existente la nivelul direcţiei.
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18.2. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
Activitatea Compartimentului Audit Intern se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor şi
reglementărilor specifice, fiind un compartiment independent care nu poate fi implicat în activităţile
departamentelor şi compartimentelor pe care le auditează sau le consiliază, aflat în subordinea directă a
ordonatorului principal de credite.
Compartimentul Audit îşi desfăşoară activitatea în baza planului anual şi multianual aprobat de către
ordonatorul principal de credite, utilizând manuale, standarde de audit şi ghiduri metodologice
formalizate pe activităţile din acest domeniu.
În realizarea misiunilor de audit public intern de asigurare, de consiliere şi a misiunilor ad-hoc, auditorii
interni îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, aprobat de ordonatorul principal de
credite, în conformitate cu planul anual de audit.
•

Compartimentul audit intern are următoarele atribuţii principale:

•

Efectuează misiuni de audit intern şi consiliere asupra tuturor activităţilor şi
departamentelor/compartimentelor Administraţiei Prezidenţiale, inclusiv Muzeului Naţional
Cotroceni, unitate subordonată Administraţiei Prezidenţiale, pentru a evalua dacă sistemele
de management financiar şi control sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate,
economicitate, eficienţă si eficacitate.

•

Evaluează angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de
plată. Evaluează plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale.

•

Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile,
risipa, gestiunea defectuoasă şi frauduloasă, propune măsuri şi soluţii ordonatorului
principal de credite.

•

Examinează modul de constituire a veniturilor proprii, din servicii, concesionarea,
închirierea de bunuri din domeniul public al statului, donaţii şi sponsorizări, urmărind
evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare, umane şi
materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite.

•

Examinează alocarea creditelor bugetare.

•

Examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere,
gestiune şi control patrimonial, examinează şi evaluează rezultatele.

•

Examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea,
organizarea şi coordonarea deciziilor, precum şi urmărirea şi controlul îndeplinirii acestora
la nivel de ordonator principal de credite.

•

Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor
astfel de sisteme, ale unor proiecte sau ale unor operaţiuni, propune măsuri pentru corectarea
acestora şi eliminarea riscurilor, după caz.

•

Evaluează sistemele informatice.

•

Efectuează, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, misiuni de audit ad-hoc,
considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de
audit anual;

•

Auditează/evaluează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
o angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiile de
plată;
o plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
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o legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa,
şi gestiunea defectuoasă a fondurilor publice;
o modul de constituire a veniturilor publice proprii, concesionarea, închirierea de
bunuri din domeniul public al statului, donaţiile şi sponsorizări, modul de
autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la
încasarea acestora;
o alocarea creditelor bugetare.
•

Elaborează / îmbunătăţeşte/revizuieşte normele metodologice proprii de audit intern la
nivelul Administraţiei Prezidenţiale, acestea fiind supuse aprobării ordonatorului principal
de credite şi avizării U.C.A.A.P.I.;

•

Elaborează/îmbunătăţeşte/revizuieşte Carta auditului intern, document oficial care prezintă
misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului intern, acesta fiind supus aprobării
ordonatorului principal de credite şi avizării U.C.A.A.P.I.;

•

Elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de
audit intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;

•

Asigură către ordonatorul principal de credite raportarea asupra progreselor înregistrate în
implementarea recomandărilor - în cadrul procesului de raportare a activităţilor de audit
intern;

•

Elaborează raportul anual pentru activitatea de audit public intern;

•

Informează Unitatea Centrală de Armonizare a auditului Public Intern (UCAAPI) din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice despre recomandările care nu au fost avizate;

•

Transmite către Curtea de Conturi a României şi U.C.A.A.P.I. rapoartele anuale privind
constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit intern;

•

Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3
ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

•

Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format
electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de
serviciu;

•

Auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor certificate
pentru conformitate de la persoanele aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au
obligaţia de a le pune la dispoziţie.

•

Auditorii interni pot efectua orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de
activităţile de control intern la care acestea au fost supuse.

•

Auditorii interni, în cazul identificării unor iregularităţi, neconformităţi sau posibile
prejudicii, raportează de îndată ordonatorului principal de credite.
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18.3. COMPARTIMENTUL JURIDIC
Compartimentul juridic este o structură funcţională a Administraţiei Prezidenţiale, care se află în
subordinea directă a Şefului Departamentului Managementul Resurselor şi este independentă din punct
de vedere al activităţii profesionale, potrivit legii.
Compartimentul juridic asigură reprezentarea Preşedintelui României şi Administraţiei Prezidenţiale în
faţa instanţelor judecătoreşti, apără drepturile şi interesele legitime ale acestora în raporturile sale cu
autorităţile publice şi instituţiile de orice natură.
Totodată, Compartimentul juridic asigură şi consultanţă juridică de specialitate la nivelul
Departamentului Managementului Resurselor, precum şi celorlalte structuri ale instituţiei, la solicitarea
acestora.
Compartimentul Juridic are următoarele atribuţii:
•

Asigură reprezentarea Preşedintelui României aflat in exerciţiul mandatului şi a Administraţiei
Prezidenţiale, în faţa instanţelor judecătoreşti, prin consilieri juridici mandataţi, în baza punctelor
de vedere proprii sau ale celor solicitate de Departamentul Managementul Resurselor
departamentelor/ compartimentelor de specialitate, cu privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti sau ale altor autorităţi cu activitate jurisdicţională, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

•

Se asigură că reprezentarea în faţa instanţelor este corespunzătoare şi în acest sens colaborează
cu structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale pentru o bună fundamentre a
acţiunilor în instanţă.

•

Formulează şi depune în termenele procedurale, actele procesuale şi procedurale, respectiv
promovarea şi exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac, prevăzute de lege, în dosarele
în care Administraţia Prezidenţială are calitatea de parte. Propune şefului Departamentului
Managementul Resurselor renunţarea motivată la exercitarea acestora, dacă este cazul.

•

Asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna desfăşurare a litigiilor în
care Administraţia Prezidenţială este parte.

•

Formulează cereri de chemare în judecată pentru apărarea intereselor patrimoniale sau
nepatrimoniale ale statului şi ale Administraţiei Prezidenţiale.

•

Ia măsuri pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii, precum şi,
recuperarea creanţelor bugetare în colaborare cu Direcţia Economică.

•

Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, situaţia actelor juridice, precum
şi a celorlalte înscrisuri specifice acestei activităţi.

• Răspunde cu celeritate solicitărilor organele de cercetare penală privind activitatea desfăşurată în
cadrul Administraţiei Prezidenţiale, cât şi a Muzeului Naţional Cotroceni, în temeiul prevederilor
legale în vigoare.
• Sesizează de îndată şeful Departamentului Managementului Resurselor în cazul în care există
indicii privind potenţiala săvârşire a unei infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată în
cadrul Administraţiei Prezidenţiala căt şi a Muzeului Naţional Cotroceni, în temeiul prevederilor
legale in vigoare.
• Sprijină Biroul Achiziţii la întocmirea proiectelor contractelor de achiziţie;
•

Analizează, negociază clauzele legale contractuale, avizează sub aspectul legalităţii şi
contrasemnează contractele comerciale şi actele adiţionale aferente încheiate la nivelul
Administraţiei Prezidenţialea, în condiţiile legii.
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•

Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, potrivit legii,
cum ar fi:
a) dispoziţiile şi ordinele ordonatorului principal de credite
b) contractele individuale de muncă precum şi actele adiţionale aferente contractelor
individuale de muncă.
c) dispoziţiile de sancţionare disciplinară emise cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003
privind Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, de către
Biroul Resurse Umane-Salarizare.
d) orice alte acte cu caracter juridic dispuse de Şeful Departamentului Managementul
Resurselor.

•

Respinge, în scris, avizarea în situaţia în care documentele respective nu îndeplinesc prevederile
legale.

•

Formulează în termenul legal, răspunsuri la petiţiile cu caracter juridic.

•

Participă la comisii, grupuri de lucru constituite în interiorul instituţiei sau în cadrul altor
autorităţi.

•

Asigură consultanţă juridică ordonatorului principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale şi
Departamentului Managementul Resurselor, precum şi celorlalte structuri ale instituţiei, inclusiv
Muzeul Naţional Cotroceni, la solicitarea acestora.

•

Incheie protocoale de colaborare cu terţi parteneri ai Administraţiei Prezidenţiale în cazul
organizării unor acţiuni sau proiecte.

•

Exercită procedura concilierii directe în vederea soluţionării debitelor înregistrate în evidenţa
contabilă şi comunicate de Biroul Financiar - Contabilitate, precum şi a litigiilor apărute la
nivelul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Face demersurile necesare obţinerii titlurilor executorii şi urmăreşte împreună cu Biroul
Financiar – Contabilitate punerea în executare a acestora, precum şi lichidarea debitelor.
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18.4. COMPARTIMENTUL INFORMAŢII CLASIFICATE
În cadrul Departamentului Managementul Resurselor funcţionează Compartimentul Informaţii Clasificate –
structura de protecţie a informaţiilor clasificate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Atribuţiile specifice în activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate se exercită atât direct, prin
activitatea şefului Departamentului Managementul Resurselor, cât şi indirect, prin intermediul
Compartimentului Informaţii Clasificate, respectiv al funcţionarilor de securitate din cadrul acestuia. În
acest scop, şeful Departamentului Managementul Resurselor coordonează din punct de vedere strategic.
Compartimentul Informaţii Clasificate are următoarele atribuţii:
•

organizează şi coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naționale și
NATO/UE pentru Administraţia Prezidenţială, în toate componentele acesteia;

•

elaborează şi supune aprobării şefului Departamentului Managementul Resurselor normele
interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

•

întocmeste programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;

•

monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informatiilor clasificate şi
modul de respectare a acestora;

•

consiliază conducerea departamentului, precum şi toate structurile Administraţiei
Prezidenţiale, în legatură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

•

informează conducerea departamentului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în
sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

•

acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale,
pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

•

organizează activităţi de pregatire specifică a persoanelor care au acces la informaţii
clasificate;

•

asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces
la informaţii clasificate;

•

întocmeşte cerinţele specifice de securitate stabilite în anexa de securitate în cazul derulării
unui contract clasificat al cărui beneficiar este Administraţia Prezidenţială;

•

actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la
informaţii clasificate naţionale, NATO şi UE;

•

întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de instituţie,
pe clase şi niveluri de secretizare;

•

prezintă şefului Departamentului Managementul Resurselor propuneri privind stabilirea
obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor
clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

•

efectuează, cu aprobarea şefului Departamentului Managementul Resurselor, controale
privind modul de aplicare a masurilor legale de protecţie a informatiilor clasificate;

•

participă la soluţionarea petiţiilor adresate Departamentul Managementul Resurselor care
vizează obiectivul Palat Cotroceni;

•

analizează periodic, împreună cu Serviciul de Protecţie şi Pază şi cu celelalte structuri de
specialitate, măsurile privind securitatea complexului Palat Cotroceni şi, după caz, avansează
propuneri de creştere a gradului de securitate a acestuia;

•

solicită şi colaborează cu Serviciul de Protecţie şi Pază în vederea întocmirii planului de pază
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şi protecţie al obiectivului Palat Cotroceni, în conformitate cu prevederile legale;
•

asigură activitățile de mobilizare şi evacuare la nivelul obiectivului Palat Cotroceni;

•

exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
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18.5. COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN/MANAGERIAL ŞI CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV
Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv propriu asigură realizarea, la un nivel
corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiei prezidenţiale stabilite în concordanţă cu propria
misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, protejarea fondurilor publice
împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, respectarea legii, a reglementărilor şi
deciziilor luate la nivelul instituţiei prezidenţiale, precum şi asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de
legalitate, economicitate şi eficienţă a fondurilor publice şi patrimoniului public, în conformitate cu
preverile legale în vigoare.
1) CONTROLUL INTERN/MANAGERIAL are următoarele atribuţii:
•

Implementează continuu standardele de management şi control intern, în conformitate cu
prevederile conform reglementărilor legale în vigoare pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice.

•

Elaborează şi actualizează Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al Administraţiei Prezidenţiale, program care cuprinde obiective, acţiuni,
responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia.

•

Urmăreşte realizarea şi asigurarea actualizării programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial ori de câte ori este nevoie.

•

Stabileşte obiectivele şi indicatorii de perfomanţă, evaluarea şi monitorizarea acestora.

•

Coordonează şi inventariază activităţile din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Elaborează, actualizează şi monitorizează permanent procedurile de lucru şi operaţionale.

•

Identifică, evaluează şi analizează riscurile în vederea întocmirii şi actualizării permanente a
Registrului general de riscuri al Adminsitraţiei Prezidenţiale.

•

Identifică şi actualizează funcţiilor sensibile din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Efectuează analize şi raportări cu privire la dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial.

•

Realizează anual autoevaluărea controlului intern/managerial, în baza chestionarului de
autoevaluarea a stadiului de implementare a standaedelor de control intern/managerial.

•

Întocmeşte situaţiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern/managerial la Administraţia Prezidenţială şi le
transmite către autoritatea de monitorizare, conform reglementărilor legale în vigoare.

•

Elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern/managerial, conform
reglementărilor legale în vigoare.
2) CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU are următoarele atribuţii:

•

Asigură gestiunea financiară, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor
publice şi patrimoniului public.

•

Elaborează norme proprii privind documentele, circuitul acestora şi persoanele împuternicite
să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, pe care le
supune aprobării ordonatorului principal de credite.

•

Verifică sistematic operaţiunile care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:
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o respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data
efectuării operaţiunilor (control de legalitate).
o îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi
metodologice care
sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte
operaţiunilor supuse controlului ( control de regularitate).
o încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament, dupa caz
(control bugetar).
•

Acordă viză de control financiar preventiv propriu prin semnătura persoanelor desemnate şi
aplicarea de către acestea a sigiliului personal pentru:
o angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
o deschiderea şi repartizarea de credite bugetare, încadrarea în limitele
angajamentelor bugetare stabilite prin legea bugetului de stat;
o modificarea repartizării pe trimestre şi subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a
creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
o ordonanţarea cheltuielilor;
o constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor,
efectuarea de încasări în numerar, în lei şi în valută;
o vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul
Administraţiei Prezidenţiale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
o stabilirea, calcularea şi acordarea drepturilor salariale şi de personal cuvenite
personalului încadrat la Administraţia Prezidenţială, precum şi a obligaţiilor legale
ce decurg din acestea cu privire la: contribuţia pentru asigurări sociale de stat, taxa
pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj, contribuţia pentru
constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate, impozitul pe veniturile
salariale, contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajaţi, contribuţia
pentru pensia suplimentară, contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor,
contribuţia la fondul pentru accidente şi boli profesionale, sume datorate pentru
protecţia socială şi încadrare în muncă a persoanelor cu handicap şi a altor
obligaţii legale;
o alte operaţiuni din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale ale instituţiei
prezidenţiale potrivit legii (pagube şi daune produse de calamităţi naturale sau din
motive care nu se datorează vinei unei persoane, neimputabile, perisabilităţi şi
scăzăminte în cadrul limitelor admise de lege şi altele).

•

Supune spre aprobare ordonatorului principal de credite numai proiectele de operaţiuni care
respectă întrutotul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor
bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control
financiar preventiv propriu.

•

Are dreptul şi obligaţia de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în
care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operaţiune care face obiectul controlului
financiar preventiv nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în limita
creditelor bugetare sau creditelor de angajament. Refuzul de viză trebuie să fie în toate
cazurile motivat în scris.
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18.6. BIROUL RESURSE UMANE – SALARIZARE
Biroul Resurse Umane - Salarizare răspunde de gestionarea, evidenţa şi salarizarea personalului încadrat
la Administraţia Prezidenţială.
Biroul Resurse Umane - Salarizare se subordonează direct şefului Departamentului Managementul
Resurselor şi este condus de un şef birou, care este răspunzător de bunul mers al acestei structuri,
conform reglementărilor legale în vigoare.
Şeful de birou reprezintă Biroul Resurse Umane - Salarizare în raporturile cu structurile funcţionale din
cadrul Administrației Prezidențiale, cu Muzeul Naţional Cotroceni, precum şi cu ministerele şi cu
celelalte autorităţi publice, în limita competenţelor stabilite de şeful Departamentului Managementul
Resurselor.
Biroul Resurse Umane - Salarizare are următoarele atribuţii principale:
•

Întocmeşte proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi în
structura de personal propusă şi fondul aferent salariilor de bază.

•

Întocmeşte şi verifică statele de funcţii, în conformitate cu structura organizatorică aprobată,
în limita prevederilor bugetare, actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile
legale.

•

Elaborează şi actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei
Prezidenţiale, în colaborare cu departamentele şi compartimentele instituţiei.

•

Elaborează şi actualizează Regulamentul intern, conform reglementărilor legale în vigoare,
în colaborare cu strucurile de specialitate din cadrul instituţiei.

•

Redactează Deciziile Preşedintelui României, precum şi dispoziţiile emise de ordonatorul de
credite al Administraţiei Prezidenţiale.

•

Organizează concursuri sau examene în vederea ocupării posturilor vacante, conform legii.

•

Verifică şi răspunde de aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în vigoare şi stabileşte salariile de
bază.

•

Elaborează planul de formare profesională a personalului în conformitate cu nevoile de
formare
profesională
ale
salariaţilor,
pe
baza
propunerilor
departamentelor/compartimentelor din instituţie şi întocmeşte documentaţia în acest sens.
Urmăreşte derularea contractelor de formare profesională.

•

Întocmeşte situaţia de monitorizare lunară a cheltuielilor de personal solicitată de Ministerul
Finanţelor Publice, conform legilor în vigoare.

•

Gestionează dosarele profesionale şi personale ale salariaţilor şi fişele de post pentru salariaţii
Administraţiei Prezidenţiale, în conformitate cu normele legale în vigoare.

•

Întocmeşte contracte de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, dispoziţii privind
încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, suspendarea sau înceterea raporturilor de
muncă sau de serviciu ale salariaţilor.

•

Organizează examenele anuale de promovarea personalului ca urmare a evaluării
performanţelor profesionale individuale.

•

Ţine evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici şi comunică Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în baza de date.
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•

Ţine evidenţa personalului contractual şi comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă al
Municipiului Bucureşti orice modificare intervenită în baza de date prin programul
informatic REVISAL.

•

Ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese pentru Preşedintele României,
consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

•

Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de
interese pentru persoanele cu funcţii de conducere/control şi funcţionarii publici, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare

•

Eliberează/retrage legitimaţiile tuturor angajaţilor din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, după
finalizarea formelor de încadrare sau încetare a activităţii.

•

Gestionează fondul de salarii aprobat anual în baza legii bugetului de stat. Întocmeşte
documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale.

•

Stabileşte fondul premiilor trimestriale şi a premiului anual şi întocmeşte statul de plată
pentru acordarea acestora, conform legii.

•

Întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile preşedintelui, consilierilor prezidenţiali şi
consilierilor de stat, precum şi statele de plată pentru salariile şi alte drepturi băneşti ale
salariaţilor din serviciile Administraţiei Prezidenţiale.

•

Întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de
plată cuvenită demnitarilor şi salariaţilor.

•

Calculează şi virează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat: impozitul pe venituri
din salarii şi contribuţiile pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările
sociale de sănătate şi asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi
alte obligaţii prevăzute de lege; stabileşte sumele cuvenite terţilor; calculează reţinerile din
indemnizaţiile demnitarilor şi salariile personalului; transmite Direcţiei economice situaţia
recapitulativă în vederea ordonanţării pentru efectuarea plăţilor.

•

Ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal pentru demnitari şi salariaţi.
Eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia.

•

Ţine evidenţa lunară a veniturilor din indemnizaţii şi salarii realizate de demnitari şi
salariaţi, a impozitului şi contribuţiilor calculate, reţinute şi virate, în condiţiile legii.

•

Eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de către persoanele încadrate la
Administraţia Prezidenţială.

•

Completează şi depune lunar Declaraţia unică (D 112) privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi
Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, conform legii.

•

Completează şi depune anual Declaraţia 205 privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru personalul Administraţiei
Prezidenţiale

•

Eliberează adeverinţe salariaţilor privind plata contribuţiei de asigurări sociale, a contribuţiei
la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate
şi a contribuţiilor la asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

•

Întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii,
structura personalului şi alţi indicatori de muncă şi salarii.

•

Propune spre aprobare acordarea unor ajutoare financiare din fondul cu această destinaţie
aflat la dispoziţia Preşedintelui României, pentru salariaţii Administraţiei Prezidenţiale.
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•

Participă la furnizarea informaţiilor necesare proiectării lucrărilor şi sistemelor informatice
în domeniul salarizării, exploatează aplicaţiile informatice privitoare la aplicaţii specifice
salarizării.

•

Răspunde la solicitările salariaţilor pentru anumite relaţii şi precizări privind aplicarea
legislaţiei în vigoare în domeniul resurselor umane şi salarizării.

•

Stabileşte funcţiile gestionare pentru care urmează a se reţine garanţia şi cuantumul acesteia,
împreună cu Direcţia Economică.

•

Formulează în termenul legal, la solicitarea şefului Departamentului Managementului
Resurselor, răspunsuri la petiţiile specifice activităţii biroului.
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18.7. DIRECŢIA ECONOMICĂ
Direcţia economică asigură, prin birourile de specialitate, coordonarea activităţii economice la nivelul
Administraţiei Prezidenţiale şi răspunde de execuţia bugetului în conformitate cu prevederile legale şi
normele în vigoare în aceste domenii.
Direcţia Economică se subordonează direct şefului Departamentul Managementul Resurselor şi este
condusă de un director, care este răspunzător de bunul mers al acestei structuri, conform reglementărilor
legale în vigoare.
Directorul reprezintă Direcţia Economică în raporturile cu structurile funcţionale din cadrul
Administrației Prezidențiale, cu Muzeul Naţional Cotroceni, precum şi cu ministerele şi cu celelalte
autorităţi publice, în limita competenţelor stabilite de şeful Departamentului Managementul Resurselor.
Directorul economic formulează în termenul legal, la solicitarea şefului Departamentului
Managementului Resurselor, răspunsuri la petiţiile specifice activităţii direcţiei.
Direcţia Economică are următoarea structură şi atribuţiile principale prezentate mai jos:
1) Biroul Financiar- Contabilitate
2) Biroul Achiziţii
3) Biroul Logistică
18.7.1. BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE
Biroul Financiar - Contabilitate asigură administrarea şi gestionarea creditelor bugetare puse la
dispoziţia Administraţiei Prezidenţiale prin bugetul de stat, asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi
legale, ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu
prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termenele prevăzute de lege şi răspunde
de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale.
Biroul Financiar - Contabilitate se subordonează direct directorului care conduce Direcţia Economică şi
este condus de un şef birou, care este răspunzător de bunul mers al acestei structuri, conform
reglementărilor legale în vigoare.
Biroul Financiar - Contabilitate are următoarele atribuţii principale:
•

Întocmeşte documentaţia privind bugetul anual consolidat al Administraţiei Prezidenţiale,
incluzând şi Muzeul Naţional Cotroceni - instituţie subordonată, conform metodologiei
Ministerului Finanţelor Publice, în colaborare cu compartimentele de specialitate.

•

Urmăreşte execuţia bugetului consolidat de cheltuieli aprobat anual pentru Administraţia
Prezidenţială prin legea anuală a bugetului de stat, în conformitate cu prevederile Legii
nr.500/2002 privind finanţele publice, Legii nr.82/1991 republicată, legii contabilităţii,
precum şi cu alte legi, acte şi reglementări cu caracter normativ în domeniu şi întocmeşte
proiectul bugetului de cheltuieli pentru anul următor celui în execuţie.

•

Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, balanţe de verificare sintetice
şi analitice şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale.

•

Înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind
cheltuielile curente.

•

Evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale
de inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în evidenta
contabilă. Datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord cu
situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale.

•

Urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor
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legale.
•

Efectuează plata cheltuielilor din bugetul Administraţiei Prezidenţiale pe baza documentelor
de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite. Întocmeşte
instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii.

•

Ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii.

•

Întocmeşte listele anuale pentru cheltuielile de capital finanţate de la bugetul de stat, pe baza
strategiei şi programelor de dezvoltare a activităţilor specifice instituţiei prezidenţiale.

•

Întocmeşte şi transmite lunar, trimestrial şi anual către forurile abilitate stabilite prin lege,
raportările privind modul de utilizare, administrare şi gestionare a creditelor bugetare avute
la dispoziţie.

•

Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative şi reglementărilor specifice instituţiei
prezidenţiale.

•

Comunică Departamentului Comunicare Publică bugetul şi bilantul exerciţiului bugetar în
vederea publicării pe site-ul instituţiei şi asigurării principiului de transparenţă.

•

Întocmeşte şi ordinele de deplasare externă pentru personalul instituţiei care efectuează
deplasări în străinătate, pe care le supune spre verificare şefului de birou şi directorului
economic, precum şi spre aprobare ordonatorului de credite.

•

Asigură necesarul bănesc în lei şi în valută în vederea efectuării plăţilor corespunzătoare
cheltuielilor cu transportul, cazarea şi diurna, pentru personalul trimis în delegaţii în ţară şi
în străinătate.

•

Colaborează cu Cancelaria Ordinelor în vederea stabilirii necesarului de ordine, brevete şi
medalii, conform prevederilor legale în vigoare.

•

Întocmeşte caietele de sarcini corespunzătoare achiziţiilor de rechizite, furnituri de birou,
tipărituri diverse, drapele şi fanioane.

18.7.2. BIROUL ACHIZIŢII
Biroul Achiziţii răspunde de achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări prevăzute în programul anual al
achiziţiilor publice din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Biroul Achiziţii se subordonează direct directorului care conduce Direcţia Economică şi este condus de
un şef birou, care este răspunzător de bunul mers al acestei structuri, conform reglementărilor legale în
vigoare.
Biroul Achiziţii are următoarele atribuţii principale:
•

Elaborează proiectul programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi
solicitărilor fundamentate comunicate de compartimentelor utilizatoare ce au stat la baza
proiectului de buget şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite al instituţiei.

•

Opereză toate modificările survenite, ori de căte ori este necesar, în programul anual al
achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

•

Stabileşte codurile CPV pentru achiziţiile publice ale instituţiei.

•

Efectuează cercetări de piaţă, studii de piaţă în vederea selectării, în condiţiile legii, a
furnizorilor/prestatorilor, efectuează estimări pentru achiziţii publice de produse, servicii, lucrări
şi realizează o baza proprie de date cu privire la furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii,
respectând întocmai regulile de publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia privind
achiziţiile publice.
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•

Monitorizează în permanenţă achiziţiile efectuate conform planului de achiziţii publice.

•

Iniţiază, derulează şi finalizează, în baza programului de achiziţii publice aprobat, procedurile de
achiziţie publică, cu respectarea prevederilor legislaţiei în materie.

•

Întocmeşte toate documentele necesare, documentaţiei de atribuire a contractelor, în baza
caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţă cu prevederile
legislaţiei în materie.

•

Asigură primirea, înregistrarea şi arhivarea ofertelor pentru procedurile organizate.

•

Asigură întomirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor, a celor de analiză şi a proceselorverbale de atribuire a contractelor de achizi’ii publice.

•

Asigură preşedinţia comisiilor de evaluare/negociere a contractelor de achiziţie publică şi
participă cu personalul specializat în componenţa acestora alături de reprezentanţi ai
compartimentelor de specialitate.

•

Înregistrează contestaţiile formulate şi le transmite membrilor comisiei spre soluţionare şi către
instituţiile abilitate. Comunică rezultatul contestaţiilor tuturor operatorilor implicati în procedura
respectivă.

•

Asigură întocmirea si transmiterea către S.E.A.P. a anunţurilor de intenţie, participare sau
atribuire, după caz.

•

Asigură comunicarea rezultatelor achiziţiilor publice organizate.

•

Întocmeşte dosarul achiziţiei, pentru fiecare procedură de achiziţie publică şi cumpărare directă.

•

Îndeplineşte întocmai obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia
în domeniul achiziţiilor publice.

•

Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice şi a contractelor aferente acestora.

•

Întocmeşte şi tramsmite documentele constatatoare către operatorii economici şi instituţia de
reglementare a achiziţiilor publice.

•

Întocmeşte lucrări de studiu şi analiză, în legătură cu problemele din sfera de competenţă.

•

Întocmeşte proiectele contractelor de achiziţie în urma colaborării cu compartimentul solicitant,
cu compartimentul juridic şi cu operatorul economic, în vederea clarificării clauzelor
contractuale, obţine avizele necesare încheierii contractelor, urmăreşte semnarea acestora de
către operatorul economic, respectiv urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a
contractului.

•

Efectuează demersurilor necesare în vederea achiziţionării biletelor de avion pe rute interne şi
externe necesare desfăşurării acţiunilor în care este implicată instituţia/pentru deplasările
demnitarilor şi ale personalului instituţiei.

•

Întocmeşte şi transmite în termenele legale, rapoarte către instituţiile abilitate cu verificarea şi
controlul achiziţiilor publice.

•

Formulează în termenul legal, la solicitarea şefului Departamentului Managementului
Resurselor, răspunsuri la petiţiile specifice activităţii biroului.

18.7.3. BIROUL LOGISTICĂ
Biroul Logistică răspunde de activitatea de aprovizionare cu bunuri şi materiale, de organizarea din
punct de vedere logistic a activităţilor de protocol, coordonează parcul auto al instituţiei prezidenţiale.
Biroul Logistică se subordonează direct directorului care coordonează Direcţia Economică şi este
condus de un şef birou, care este răspunzător de bunul mers al acestei structuri, conform reglementărilor
legale în vigoare.
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Biroul Logistică are următoarele atribuţii principale:
•

Asigură aprovizionarea instituţiei cu materiale şi bunuri.

•

Colaborează cu toate departamentele/compartimentele în vederea stabilirii necesarului
logistic din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

•

Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi serviciii şi le supune
aprobării şefului ierarhic superior.

•

Întocmeşte caiete de sarcini şi documentaţia tehnică necesară pentru asigurarea logisticii
institutiei.

•

Urmăreşte derularea contractelor de achiziţii şi a comenzilor aferente produselor/serviciilor
ce intră în sfera sa de competenţă.

•

Urmăreşte ca bunurile facturate şi plătite să fie în concordanţă, din punct de vedere al
cantităţii, calităţii şi valorii, cu prevederile contractuale sau comenzile emise, după caz.
Certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea bunurilor şi prestărilor de servicii.

•

Întocmeşte bugetele de cheltuieli pentru acţiunile de protocol, în baza solicitărilor transmise
de Departamentul Protocol şi le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

•

Coordonează, din punct de vedere logistic, în colaborare cu Departamentul Protocol pentru
organizarea acţiunilor de protocol şi reprezentare care au loc la nivelul Administraţiei
Prezidenţiale; în acest sens, colaborează cu toate structurile responsabile ale instituţiei, menţine
comunicarea cu Serviciul de Protecţie şi Pază, amenajează spaţiile conform specificaţiilor
transmise de Departamentul Protocol, păstrează comunicarea cu terţi parteneri ai Administraţiei
Prezidenţiale şi prestatori de servicii sau furnizori, după caz.

•

Pregăteşte şi participă la desfăşurarea vizitelor în străinătate ale Preşedintelui României, în
colaborare cu Departamentul Protocol .

•

Asigură şi răspunde de coordonarea activităţii de transport la nivelul Administraţiei
Prezidenţiale.

•

Gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia.

•

Răspunde de starea tehnică şi estetică a autovehiculelor, de întreţinerea şi repararea
autovehiculelor, de reviziile şi inspecţiile tehnice periodice ale acestora.

•

Răspunde de gestionarea bonurilor de carburanţi, de eliberarea acestora din gestiune în baza
consumurilor normate şi utilizarea acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.

•

Gestionează fondul preşedintelui şi a deconturilor de protocol, conform legislaţiei în
vigoare.

•

Întocmeşte bugetul pe fiecare acţiune de protocol şi îl supune avizării directorului economic
şi controlului financiar preventiv.

•

Realizează şi asigură aranjamentele florare necesare evenimentelor de protocol.

•

Ţine evidenţa activităţii şoferilor şi autovehiculelor pe baza foilor de parcurs.
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18.8. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii desfăşoară activităţi de administrare, întreţinere și
dezvoltare a programelor și echipamentelor din cadrul reţelei informatice și de comunicații a
Administraţiei Prezidenţiale.
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii se subordonează direct şefului Departamentul
Managementul Resurselor şi este condus de un şef serviciu, iar în lipsa acestuia de către un membru al
serviciului, desemnat de către şeful de serviciu, cu aprobarea conducerii Departamentului
Managementul Resurselor.
Șeful de serviciu este răspunzător de bunul mers al acestei structuri, conform reglementărilor legale în
vigoare.
Şeful de serviciu reprezintă Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în raporturile cu structurile
funcţionale din cadrul Administrației Prezidențiale, cu Muzeul Naţional Cotroceni, precum şi cu
ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, în limita competenţelor stabilite de şeful Departamentului
Managementul Resurselor.
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii are următoarele atribuţii:
•

asigură proiectarea, implementarea şi mentenanţa sistemului informatic, precum şi
dezvoltarea şi configurarea echipamentelor de comunicaţii pentru buna funcţionare a
serviciilor IT, de comunicații, de sonorizare și video.

•

asigură dezvoltarea, configurarea şi întreţinerea staţiilor de lucru şi a tuturor echipamentelor
informatice conectate la reţeaua de date din sediul Administrației Prezidențiale, respectiv
Complexul Palat Cotroceni.

•

asigură, după caz, pentru structurile cu atribuţii în domeniu care îşi desfăşoară activitatea în
Palatul Cotroceni, instalarea, configurarea şi administrarea terminalelor cu regim special
destinate lucrului cu documente clasificate.

•

stabileşte procedurile de lucru în domeniul sistemelor informatice şi tehnologiei informaţiei,
împreuna cu structurile funcţionale din cadrul Administrației Prezidențiale şi le supune spre
aprobare conducerii instituţiei.

•

stabileşte politici de securitate a sistemului informatic la nivelul instituției, precum şi
politica de asigurare a continuităţii sistemului şi le supune spre aprobare conducerii
instituţiei.

•

avizează introducerea în sistemul informatic a oricăror aplicaţii, echipamente de tehnică de
calcul sau echipamente de comunicaţii și de date ce se instalează în sediul instituției, cât și
pentru cele temporare.

•

defineşte necesităţile în ceea ce priveşte aplicaţiile informatice şi cerinţele pentru acestea,

•

întocmeşte caietele de sarcini împreună cu structurile implicate în procedurile de achiziţie şi
formulează specificaţiile tehnice aferente acestora, pentru echipamentele, aplicațiile
software, serviciile şi produsele informatice destinate reţelei de date a instituției.

•

stabileşte specificaţiile tehnice minime pentru fiecare tip de echipament informatic și de
comunicații din reţeaua de date pe care o administrează.

•

instalează, administrează şi dezvoltă echipamentele necesare serviciilor şi aplicaţiilor de
internet şi intranet.

•

asigură asistenţa tehnică de specialitate în domeniul IT&C pentru structurile funcţionale din
cadrul Administrației Prezidențiale şi a altor instituţii din sediul Administrației Prezidențiale.

•

administrează drepturile de acces ale utilizatorilor reţelei de date a Administraţiei
Prezidenţiale.
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•

instalează, administrează şi actualizează aplicaţiile software existente necesare desfăşurării
activităţii structurilor funcţionale din sediul Administrației Prezidențiale, precum şi a altor
instituţii subordonate

•

certifică oportunitatea, necesitatea şi legalitatea achiziţionării de bunuri şi servicii
informatice pentru reţeaua de date, de comunicații, precum și pentru echipamentele de
sonorizare și video ale Administraţiei Prezidenţiale.

•

asigură suport pentru comunicațiile mobile pentru demnitarii din cadrul instituției, precum și
pentru alte persoane desemnate de către conducerea instituției.

•

gestionează contractele cu furnizorii externi pentru bunurile și serviciile din domeniul de
competență (telefonie fixă, mobilă, aplicații informatice de gestiune financiar-contabilă și
salarizare, consultare juridică, etc).

•

colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și cu alte instituții din
domeniu, pentru asigurarea continuității serviciilor de specialitate, în limitele stabilite de
către conducerea Departamentului pentru Managementul Resurselor.

•

asigură suportul, instalarea și gestionarea echipamentele de IPTV, precum și a televizoarelor
din cadrul instituției.

•

formulează în termenul legal, la solicitarea şefului Departamentului Managementului
Resurselor, răspunsuri la petiţiile specifice activităţii serviciului.

•

asigură administrarea domeniului cotroceni.local și aplică măsurile necesare privind bunele
practici în domeniu;

•

definește necesarul de cursuri de perfecționare în domeniul IT&C, în colaborare cu celelalte
structuri cu atribuții în domeniul resurselor umane;

•

realizează manualele de identitate vizuală aferente, urmăreşte folosirea corectă a acestora şi
concepe sau avizează designul grafic al materialelor necesare sau care implică folosirea
siglelor Administrației Prezidențiale;

•

concepe şi realizează materiale grafice pentru Protocolul Președintelui, precum şi pentru
departamentele şi structurile funcționale din cadrul Administrației Prezidențiale, după caz;

•

instalează, administrează şi actualizează aplicaţiile software existente necesare desfăşurării
activităţii structurilor funcţionale din sediul Administrației Prezidențiale, precum şi a altor
instituţii subordonate;

•

asigură suport tehnic, multimedia și sonorizare pentru activităţile tehnice curente, şedinţe,
întâlniri, conferinţe etc. precum şi pentru proiectele în derulare ale Administrației
Prezidențiale, precum și al instituţiilor subordonate, după caz;

•

asigură suportul, dezvoltarea și mentenanța sistemului de supraveghere video operat de către
Serviciul de Protecție și Pază.
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18.9.DIRECŢIA TEHNIC - ADMINISTRATIVĂ
Direcţia Tehnic – Administrativă asigură, prin serviciile de specialitate, coordonarea activităţii privind
reţelele aferente spaţiilor administrate de Administraţia Prezidenţială (sanitare, termice, electrice etc.) şi
răspunde de funcţionarea acestora precum şi a amenajării spaţiilor verzi din incinta instituţiei, în
conformitate cu prevederile legale şi normele în vigoare în aceste domenii.
Direcţia Tehnic – Administrativă se subordonează direct şefului Departamentului Managementul
Resurselor şi este condusă de un director, care este răspunzător de bunul mers al acestei structuri,
conform reglementărilor legale în vigoare.
Directorul formulează în termenul legal, la solicitarea şefului Departamentului Managementului
Resurselor, răspunsuri la petiţiile specifice activităţii direcţiei.
Directorul reprezintă Direcţia Tehnic – Administrativă în raporturile cu structurile funcţionale din
cadrul Administrației Prezidențiale, cu Muzeul Naţional Cotroceni, precum şi cu ministerele şi cu
celelalte autorităţi publice, în limita competenţelor stabilite de şeful Departamentului Managementul
Resurselor.
Direcţia Tehnic - Administrativă este condusă de un director şi are următoarea structură şi atribuţii:
1. Compartimentul RSVTI – SSM
2. Serviciul Exploatare Instalaţii
3. Serviciul Administrativ
4. Compartimentul Amenajări Spaţii Verzi

18.9.1. COMPARTIMENTUL RSVTI – SSM
a. Atribuţii de supraveghere şi verificare a instalaţiilor:
•

Ţine evidenţa instalaţiilor şi recipientelor sub presiune, punctelor şi centralelor termice
instalaţiilor de ridicat, instalaţiilor de tratare a aerului, instalaţiilor de gaze şi aparatelor
consumatoare de gaze naturale, aflate sau nu sub incidenţa ISCIR;

•

Monitorizează întreţinerea echipamentelor/instalaţiilor pe care le are în evidenţă;

•

Obţine avizul obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care
prescripţiile tehnice ISCIR prevăd acest lucru;

•

Aplică măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea,
întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat, al punctelor şi
centralelor termice şi al aparatelor consumatoare de combustibil, efectuate în conformitate
cu cerinţele prescripţiilor tehnice ISCIR aplicabile;

•

Ia măsurile necesare şi se asigură că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii
de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate,
conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;

•

Se asigură că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de
deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;

•

Anunţă de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalaţiile pe care le are în evidenţă şi asigură oprirea acestora din funcţiune
şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
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•

Solicită în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente
din domeniul ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării
unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;

•

Obţine autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc
condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;

•

Verifică existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

•

Asigură instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de
către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor;

•

Asigură existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea
în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce
trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale
proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

•

Propune în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice a
instalaţiilor/echipamentelor în utilizare, aferent anului următor, în vederea planificării
condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;

•

Urmăreşte eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice
în utilizare;

•

Verifică şi vizează registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în
termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;

•

Asigură pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;

•

Participă la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR
pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a
evenimentelor;

•

Informează în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului
deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă
asupra acestor bunuri;

•

Anunţă ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel
mult 15 zile de la data casării;

•

Anunţă ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi urmăreste realizarea lucrărilor de
conservare;

•

Asigură respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR şi celorlalte dispoziţii legale în
domeniu.

•

Asigură echiparea instalaţiilor şi utilajelor cu dispozitive şi aparatură de siguranţă, măsură şi
control;

•

Derulează contracte de mentenanţă necesare funcţionării în deplină siguranţă a instalaţiilor,
echipamentelor şi utilajelor.

•

Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice compartimentului, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
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b. Atribuţii SSM-SU:
•

Elaborează şi contribuie la îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea Planului anual de
prevenire şi protecţie;

•

Elaborează Planul anual de instruire a salariaţilor pentru situaţii de urgenţă şi securitate şi
sănătate în muncă;

•

Verifică însuşirea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor
ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

•

Întocmeşte documentele privind organizarea activităţii de prevenire şi protecţie – politica
proprie privind situaţiile de urgenţă şi securitatea şi sănătatea în muncă;

•

Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, situaţiile de urgenţă, preverirea şi reducerea riscurilor de
producere a incendiilor şi altor accidente, ţinând seama de particularităţile activităţilor care
se defăşoară la nivelul instituţiei;

•

Actualizează şi completează normele specifice de securitate şi sănătate în muncă, de
prevenire şi stingere a incendiilor şi dotare specifică, ori de câte ori intervin modificări în
legislaţia în domeniu;

•

Urmăreşte desfăşurarea exerciţiilor practice din cadrul instruirilor trimestriale privind
situaţiile de urgenţă;

•

Verifică periodic starea tuturor echipamentelor de muncă, echipamentelor individuale de
protecţie şi a mijloacelor tehnice pentru situaţii de urgenţă;

•

Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură
şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor
în mediul de muncă;

•

Urmăreşte starea de termoprotecţie şi de ignifugare a clădirilor din patrimoniul instituţiei
prezidenţiale;

•

Urmăreşte respectarea exploatării normale şi întreţinerea echipamentelor de muncă,
echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor de avertizare împotriva
incendiilor;

•

Ţine legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
a Municipiului Bucureşti, ia măsuri de remediere a deficienţelor constatate în urma
verificărilor efectuate;

•

Elaborează normativele de acordare a echipamentelor de protecţie, de lucru şi a materialelor
igienico-sanitare;

•

Dispune măsurile corespunzătoare pentru autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor din
cadrul instituţiei, în situaţia în care această autorizare este cerută de legislaţia specifică în
vigoare;

•

Actualizează permanent evaluările de risc în cadrul instituţiei – atât pe linia securităţii şi
sănătăţii în muncă, cât şi în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor;

•

Urmăreşte efectuarea controlului medical al salariaţilor la angajarea în muncă şi periodic,
conform actelor normative specifice legate de supravegherea stării de sănătate a angajaţilor;

•

Completează şi arhivează fişa individuală privind sănătatea în muncă a salariatilor;

•

Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice compartimentului, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
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18.9.2. SERVICIUL EXPLOATARE INSTALAŢII
Serviciul Exploatare Instalaţii este condus de un şef serviciu şi se subordonează direct directorului care
coordonează Direcţia Tehnic - Administrativă, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia, conform
reglementărilor legale în vigoare.
Serviciul Exploatare Instalaţii are următoarele atribuţii:
•

Urmăreşte, exploatează şi asigură funcţionarea în bune condiţii a tuturor echipamentelor şi
instalaţiilor aflate în dotarea Palatului Cotroceni.

•

Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice domeniului
de activitate şi le supune aprobării.

•

Avizează din punct de vedere tehnic contractele de furnizare a bunurilor, serviciilor şi
lucrărilor privitoare la întreţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor pe care le exploatează.

•

Întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile, serviciile şi lucrările ce intra in sfera sa de
competenta si le supune spre aprobare directorului tehnic si directorului economic.

•

Urmăreşte derularea contractelor de servicii şi lucrări specifice domeniului de activitate şi
participă la recepţia acestora.

•

Asigură funcţionarea neîntreruptă a instalaţiilor, echipamentelor, sălilor, saloanelor,
cabinetelor, birourilor, spaţiilor de circulaţie, grupurilor sanitare şi a altor anexe pentru
activităţile ce se desfăşoară în cadrul Palatului Cotroceni.

•

Răspunde de activitatea de executare a reviziilor curente şi reparaţiilor curente sau capitale
efectuate de către prestatorii de servicii, conform legislaţiei,normativelorşi prescriţiilor
tehnice în vigoare.

•

Exploatează instalaţiile şi reţelele aferente spaţiilor administrate de Administraţia
Prezidenţială (grupuri de pompare, instalaţii sanitare, instalaţii termice, instalaţii electrice
etc.) şi răspunde de funcţionarea acestora.

•

Organizează activităţile de lăcătuşărie şi tâmplărie în cadrul spaţiilor administrate de
Administraţia Prezidenţială.

•

Asigură distribuţia cu agent termic, energie electrică şi apă de consum în cadrul spaţiilor
administrate de Administraţia Prezidenţială, buna funcţionare a instalaţiilor electrice,
sanitare, menajere şi de stins incendiul.

•

Asigură integritatea şi funcţionarea normală şi în condiţii de siguranţă a ascensoarelor de
marfă şi persoane din imobil.

•

Asigură buna funcţionare a instalaţiei TV din instituţie şi a celor de sonorizare/amplificare şi
asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale, curente şi modernizarea acestora.

•

Asigură manipularea şi modul de mişcare (prevenirea degradării şi distrugerii la manipulare
şi transport) a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe din dotare, în vederea amenajării
spaţiilor de lucru şi de protocol.

18.9.3. SERVICIUL ADMINISTRATIV
Serviciul Administrativ este condus de un şef serviciu şi se subordonează direct directorului care
coordonează Direcţia Tehnic - Administrativă, fiind răspunzător de bunul mers al acestuia, conform
reglementărilor legale în vigoare.
Serviciul Administrativ are următoarele atribuţii:
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•

Optimizarea continuă a activităţilor administrative şi creşterea eficienţei acestora, în condiţiile
respectării reglementărilor legale.

•

Asigurarea condiţiilor privind administrarea patrimoniului instituţiei.

•

Dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale astfel încât să se creeze condiţii
optime de desfăşurare a activităţilor administrative.

•

Asigurarea controlului îndeplinirii obligaţiilor personalului angajat pentru realizarea
curăţeniei sau întreţinerea spaţiilor de lucru.

•

Elaborarea de referate de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice
domeniului de activitate.

•

Urmărirea derulării contractelor de servicii şi lucrări specifice domeniului de activitate şi
participarea la recepţia acestora.

•

Întocmirea necesarului de bunuri igenico-sanitare pe baza normativului Comitetului de
Securitate şi Sănătate în Muncă, pe îl care supune aprobării Biroului Logistică.

•

Asigură respectarea normelor igienico-sanitare în spaţiul administrat, asigurând necesarul de
materiale de curăţenie existente la nivelul instituţiei.

•

Asigură gestionarea, conservarea, manipularea şi modul de mişcare a materialelor,
obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în dotare, în vederea prevenirii degradării,
distrugerii, sustragerii sau folosirii neraţionale a acestora.

•

Asigură repartiţia resursei umane în spaţiile instituţiei şi anunţă defecţiunile existente în aceste
spaţii de lucru Direcţiei Tehnice.

18.9.4. COMPARTIMENTUL AMENAJARE SPAŢII VERZI:
•

Organizează şi răspunde de activităţile privind amenajarea, curăţenia şi întreţinerea spaţiilor
verzi aflate în incinta Palatului Cotroceni.

•

Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de bunuri şi servicii specifice domeniului
său de activitate şi le supune avizării directorului tehnic, directorului economic şi aprobării
ordonatorului principal de credite.

•

Urmăreşte derularea contractelor de servicii şi lucrări specifice domeniului de competenţă şi
participă la recepţia acestora.

•

Răspunde de gestionarea, conservarea, manipularea şi modul de mişcare a materialelor,
obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în dotare în vederea prevenirii degradării,
distrugerii, sustragerii sau folosirii neraţionale a acestora;

•

Asigură necesarul de plante ornamentale pentru spaţiile verzi din incinta Palatului Cotroceni

•

Întocmeşte, gestionează şi actualizează Registrul spaţiilor verzi din incinta instituţiei

•

Concepe şi redactează caietele de sarcini, participă în comisii de achiziţii în domeniul său de
competenţă.
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CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 12 – (1) Personalul Administraţiei Prezidenţiale poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate
de Preşedintele României, conform prevederilor legale în vigoare şi cu condiţia semnării unui
angajament de loialitate, prezentat în anexa 1.
(2) La schimbarea mandatului Preşedintelui României, personalul Administraţiei Prezidenţiale îşi poate
continua activitatea numai pe baza încrederii acordate de Preşedintele României în exerciţiu şi cu
condiţia semnării unui nou angajament de loialitate.
Art. 13 – (1) Retragerea încrederii Preşedintelui României se poate realiza în cazul constatării unor
abateri disciplinare, cum ar fi: încălcarea sau nerespectarea prevederilor angajamentului de loialitate sau a
normelor de conduită prevăzute de codul de conduită aplicabil, încălcarea regulilor privind securitatea
datelor şi secretelor de serviciu, nerespectarea regimului informaţiilor clasificate, refuzul nejustificat de a
îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu, absenţe nejustificate de la locul de muncă, etc.
(2) Retragerea încrederii Preşedintelui României are ca efect revocarea încadrării, precum şi încetarea
detaşării/delegării, eliberarea sau destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de muncă,
după caz, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(2) al Legii nr.47/1994 privind serviciile din
subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 14 – Consilierii prezidenţiali sunt numiţi sau eliberaţi din funcţie de către Preşedintele României
prin Decret prezidenţial.
Art. 15 – Consilierii de stat sunt numiţi sau eliberaţi din funcţie de către Preşedintele României prin
Decizie prezidenţială.
Art. 16 – Numirea sau eliberarea din funcţie a personalului încadrat în Administraţia Prezidenţială
(funcţionari publici, personal cu funcţii de specialitate, personal la cabinetul demnitarului, personal
tehnic), cât şi a conducătorului Muzeului Naţional Cotroceni, se realizează prin documente specifice
aprobate de ordonatorul principal de credite sau ordonatorul principal de credite delegat, conform
normelor de personal ale instituţiei şi prevederilor legale aplicabile.
Art. 17 – (1) Actele sau documentele întocmite în cadrul departamentelor şi compartimentelor nu pot
fi expediate in afara institutiei decât cu semnătura consilierilor prezidenţiali sau a consilierilor de stat, cu
următoarele excepţii:
•

actele de procedură necesare desfăşurării proceselor în care Preşedintele României sau
Administraţia Prezidenţială au calitate de parte şi care pot fi semnate şi de către consilierul
juridic.

•

actele emise în cadrul Departamentului Managementul Resurselor, care pot fi semnate de
persoanele desemnate să înlocuiască şeful de departament când acesta lipseşte din instituţie.

•

actele emise în cadrul Departamentului Managementul Resurselor care pot fi comunicate sau
prezentate terţilor în baza unei împuterniciri date de de ordonatorul principal de credite sau
ordonatorul principal de credite delegat pentru un scop determinat.

(2) Comunicarea internă între structurile Administraţiei Prezidenţiale se realizează prin memorandumuri.
Art. 18 – (1) Reprezentarea Administraţiei Prezidenţiale în faţa instanţelor de judecată se asigură de către
Departamentul Managementul Resurselor, în baza unei împuterniciri date de către ordonatorul principal de
credite sau ordonatorul principal de credite delegat.
(2) Toate structurile Administraţiei Prezidenţiale au obligaţia de a întocmi puncte de vedere cu privire la
litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al altor autorităţi cu activitate jurisdicţională, la
solicitarea Departamentului Managementul Resurselor.
Art. 19 – (1) În cadrul Administraţiei Prezidenţiale sunt emise următoarele acte:
a)

Decrete ale Preşedintelui României potrivit Constituţiei şi/sau legii;
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b)

c)

Decizii ale Preşedintelui României:
i.

pentru aprobarea structurii organizatorice a serviciilor din subordinea Preşedintelui
României şi/sau pentru aprobarea alocării posturilor aferente departamentelor şi
compartimentelor Administraţiei Prezidenţiale;

ii.

pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei
Prezidenţiale şi Regulamentului Intern al Administraţiei Prezidenţiale;

iii.

pentru aprobarea numărului maxim de posturi al Administraţiei Prezidenţiale;

iv.

pentru desemnarea ordonatorului principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale;

v.

pentru aprobarea structurii nominale a funcţiilor de demnitate publică numite din
cadrul Administraţiei Prezidenţiale, precum şi alocarea acestora pe departamentele şi
compartimentele pe care le coordonează;

vi.

pentru încadrarea sau luarea altor măsuri de ordin legislativ privind consilierii de
stat;

vii.

pentru aprobarea unor norme interne specifice ale Administraţiei Prezidenţiale,
componente ale Regulamentului Intern, întocmite şi propuse de către ordonatorul
principal de credite al instituţiei;

viii.

pentru numirea unor comisii prezidentiale, grupuri de lucru sau structuri consultative
cu altă denumire, pe o temă determinată;

ix.

pentru aprobarea unor proiecte de importanţă strategică pentru România iniţiate de
Preşedintele României şi coordonate de Administraţia Prezidenţială;

x.

alte situaţii care impun punerea în aplicare a unor directive ale Preşedintelui
României.

Acte ale ordonatorului principal de credite sau ordonatorului de credite delegat, respectiv:
i.

Dispoziţii în aplicarea unei măsuri aprobate în prealabil sau dispuse de Preşedintele
României;

ii.

Ordine ale ordonatorului principal de credite sau ordonatorului principal de credite
delegat în privinţa punerii în aplicare a prevederilor legale, precum şi în privinţa
administrării patrimoniului şi gestionării resurselor financiare, materiale şi umane
ale Administraţiei Prezidenţiale;

iii.

Ordine pentru aprobarea finanţării unor acţiuni sau proiecte ale Preşedintelui
României şi Administraţiei Prezidenţiale (deplasări externe, evenimente, comisii
prezidenţiale, grupuri de lucru sau alte structuri consultative, etc.).

(2) Proiectele Deciziilor Preşedintelui României sunt întocmite exclusiv de ordonatorul principal de credite
al Administraţiei Prezidenţiale, care le supune aprobării Preşedintelui României.
Art. 20 – (1) Preşedintele României poate constitui în vederea elaborării de studii şi/sau sinteze ştinţifice,
prin Decizie, comisii prezidenţiale, grupuri de lucru sau alte structuri consultative cu altă denumire, pe o
perioadă determinată sau nedeterminată, cu obiect de activitate prevăzut în Decizia de constituire.
(2) Comisiile pot fi compuse din experţi, personalităţi ştiinţifice şi personalităţi ale societăţii civile din
România şi din străinătate.
(3) Finanţarea activităţilor necesare organizării şi funcţionării comisiilor prezidenţiale se realizează din
bugetul Administraţiei Prezidenţiale în baza unui ordin al ordonatorului principal de credite sau
ordonatorului principal de credite delegat, în temeiul Deciziei de constituire.
Art. 21 – (1) Preşedintele României poate dispune iniţierea unor proiecte de importanţă strategică
pentru România, coordonate şi desfăşurate de Administraţia Prezidenţială, prin structurile de
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specialitate;
(2) Finanţarea activităţilor necesare aferente derulării proiectului iniţiat de Preşedintele României se
realizează din bugetul Administraţiei Prezidenţiale, în baza unui ordin al ordonatorului principal de
credite sau ordonatorului principal de credite delegat, în temeiul Deciziei de aprobare.
Art. 22 – Reglementările cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale sunt stabilite prin Regulamentul intern.
Art. 23 – Salariaţii Administraţiei Prezidenţiale au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Legii
nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, Legii nr. 477/2004 privind
Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
Art. 24 – Atribuţiile şi sarcinile pentru fiecare salariat se stabilesc prin fişa postului aprobată de şeful
ierarhic superior. Salariaţii răspund de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului. Consilierii
prezidenţiali
şi consilierii de stat răspund de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute pentru
departamentul/compartimentul pe care îl coordonează.
Art. 25 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Prezidenţiale se completează cu
prevederile Regulamentului intern.
Art. 26 – Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern pot fi modificate şi
completate ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau ordonatorului
principal de credite delegat.
Art. 27 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost elaborat în baza propunerilor
departamentelor şi compartimentelor Administraţiei Prezidenţiale, care răspund de necesitatea,
oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.
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Anexa 1

ANGAJAMENT DE LOIALITATE
Subsemnatul(a)____________________________________________ , născut(ă) în anul_______ziua
________ luna ______________________ domiciliat(ă) în ______________________________ str.
________________________________________ nr. ______ bloc_____nr. _____ sc. _____ ap. _____
sector/judeţ _____________ mă oblig ca la exercitarea funcţiei de
________________________________________________________din Administraţia Prezidenţială:
1.

Să îndeplinesc cu bună-credinţă şi conştiincios îndatoririle ce îmi revin, întocmai şi la termen,
sarcinile încredinţate;

2.

Să păstrez cu stricteţe secretul profesional şi confidenţialitatea activităţilor din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale;

3.

Să respect cu stricteţe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei
Prezidenţiale şi reglementările emise în temeiul acestuia;

4.

Să nu iau poziţie publică în afara atribuţiilor de serviciu sau a sarcinilor încredinţate şi nici să
ofer consultaţii în probleme privind realizarea prerogativelor Preşedintelui României:

5.

Să mă abţin de la orice activitate sau manifestare contrară demnităţii funcţiei îndeplinite sau
Administraţiei Prezidenţiale;

6.

Să nu permit folosirea funcţiei pe care o deţin în scop de propagandă sau reclamă comercială de
orice fel;

7.

Să comunic de îndată conducătorului ierarhic superior orice activitate sau situaţie care ar putea
afecta încrederea acordată de Preşedintele României;

8.

În relaţiile de serviciu, în societate şi familie, să am un comportament la nivelul demnităţii
Administraţiei Prezidenţiale;

9.

În întreaga mea activitate, să acţionez numai în interesul asigurării autorităţii neştirbite,
prestigiului şi realizării prerogativelor Preşedintelui României.
Semnez acest angajament de loialitate faţă de Preşedintele României în exerciţiu.
Semnătura:

Data: __________________
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_________________

