
PRIMĂRIA COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 
 
 

                                          OBIECTIVE GENERALE 
 
        ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
 
 
Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului sunt următoarele: 
 

 realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea instituţiei, în condiţii 
de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;  

 respectarea legii, a regulamentelor şi deciziile conducerii;  
 proiectarea,la nivelul fiecărui compartiment, a standardelor de performanţă 

pentru fiecare activitate,în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe 
bază de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate; 

 intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul 
fiecărui compartiment cu scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu 
eficienţă a resurselor alocate; 

 îmbunătăţirea comunicării intre structurile instituţiei,în scopul asigurării 
circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi 
valorificate eficient in  activitatea de prevenire şi control intern; 

 dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea 
bunurilor,informaţiilor, fondurilor publice şi resurselor alocate impotriva 
pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor; 

 prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; 
 dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, 

actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, 
precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin 
rapoarte periodice; 

 asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate, economisirea timpului 
              cetăţenilor şi reducerea birocraţiei în procesul eliberării documentelor solicitate; 

 prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului; 
 mediatizarea legislaţiei care reglementează drepturile şi obligaţiile cetăţeanului; 
 respectarea principiului transparenţei, al aplicării unitare şi al autonomiei cu 

               privire la liberul acces la informaţiile de interes public. 
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                  Primar                                                   Responsabil SCIM 
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                                        OBIECTIVE SPECIFICE 
 
        ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
 
 
 
Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului sunt următoarele: 
  

 reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern,a tuturor 
operaţiunilor instituţiei şi a elementelor specifice,înregistrarea şi păstrarea în mod 
adecvat a documentelor;  

 înregistrarea în mod cronologic a tuturor operaţiunilor;  
 asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusiv de persoane special 

împuternicite în acest sens;  
 separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni, astfel încât atribuţiile de 

aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;  
 asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;  
 accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi 

responsabile în legatură cu utilizarea şi păstrarea lor. 
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