
                                Fişa de implementare standard 
                               Standard 15“Ipoteze,reevaluări” 
 
 

1. Descrierea standardului 
 

Ordinul Ministrului finanţelor publice nr.946/2005 reglementează ansamblul celor 25 de 
standarde de control intern managerial,cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Obiectivul standardelor este de a crea un model de control intern managerial uniform şi 
coerent.Totodată, standardele constituie un sistem de referinţă,în raport cu care se evaluează sistemele 
de control intern,se identifică zonele şi direcţiile de schimbare. 

În cadrul codului de control intern se regăsesc 5 elemente cheie:mediul de 
control,performanţe şi managementul riscului,informarea şi comunicarea,activităţi de control,auditarea 
şi evaluarea. 

Standardul 15“Ipoteze,reevaluări”face parte din secţiunea”performanţe şi managementul 
riscului”,element cheie care se referă la fixarea obiectivelor,planificare,programare şi 
performanţă(monitorizarea performanţei). 

La nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului,se asigură servicii de calitate,o bună 
funcţionare a tuturor compartimentelor în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.Fixarea obiectivelor ia 
în considerare ipoteze acceptate conştient,prin consens.Modificarea ipotezelor,ca urmare a transformării 
mediului, impune reevaluarea obiectivelor. 
                  Fişa standardului15“Ipoteze,reevaluări”conţine informaţii cu privire la implementarea 
standardului 15 la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului. 

 
 

2. Cerinţe generale 
  

Fişa standardului constituie instrumentul prin care acesta se pune în aplicare. 
Ipotezele se formulează în legatură cu obiectivele ce urmează a fi realizate şi stau la baza 

stabilirii acestora.Salariaţii implicaţi în realizarea unui obiectiv trebuie să fie constienţi de ipotezele 
formulate şi acceptate în legatură cu obiectivul în cauză.Ipotezele de care salariaţii nu sunt constienţi 
reprezintă un obstacol în capacitatea de adaptare. 

În situaţia modificării premiselor(ipotezelor)ce au stat la baza stabilirii obiectivelor,se face o 
reevaluare a acestora,respectiv reevaluări ale nevoilor de informare,concretizate în schimbări în ceea ce 
priveşte informaţiile necesar a fi colectate,în modul de colectare,în conţinutul rapoartelor sau sistemelor 
de informaţii conexe. 

Conducerea Primăriei comunei Vama Buzăului, împreună cu şefii de compartimente, 
stabilesc noile obiective,ca urmare a formulării de noi ipoteze.Acestea se regăsesc în planuri noi de 
acţiune.  
 
 
 



 
 

3. Referinţe principale 
             

Această componentă cuprinde actele normative reprezentative,care conţin prevederi 
aplicabile standardului 15,în principal cele referitoare la ipoteze si reevaluări. 

 
 

      - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
                  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale,aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.108/2004; 
                  - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Vama Buzăului. 


