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Introducerea sistemului de control intern managerial reprezintă, fără îndoială, un 

pas decisiv în evoluţia instituţiei poliţiei de frontieră române, o etapă importantă în 

dezvoltarea managementului performant şi marchează totodată schimbarea modalităţii 

de evaluare din perspectiva guvernanţei M.A.I..  

Managementul calităţii în cadrul sistemului de control intern managerial 

reprezintă o importantă condiţie de dezvoltare şi implementare a controlului intern 

managerial, ca parte integrantă a Controlului Financiar Public Intern, concept ce a fost 

creat, implementat şi dezvoltat la nivelul tuturor ţărilor ce au aderat U. E. 

Sistemul de management financiar şi control reprezintă proiecţia instrumentelor 

manageriale, implementate şi adoptate în sectorul bugetar pe baza unor principii 

ierarhice, care permit asigurarea exercitării controlului asupra operaţiunilor de orice 

natură.  

Un sistem de control intern managerial implementat la nivelul P.F.R. în 

conformitate cu criteriul celor 4 E-uri va asigura realizarea rezonabilă a tuturor 

activităţilor desfăşurate şi care conduc la atingerea obiectivelor generale şi specifice. 

 Criteriile celor 4 ”E-uri” elementare (etic, eficace, eficient, economic), pentru 

sistemul de control intern managerial implementat la nivelul Poliţiei de Frontieră 

Române, reprezintă nivelul sau gradul de congruenţă pe care acest sistem îl asigură 

pentru entitate într-un mod rezonabil şi care va conduce la îndeplinirea obiectivelor 

generale sau specifice pentru care au fost concepute şi planificate. 

Cadrele P.F.R., mai ales cele care deţin funcţii de conducere, indiferent de 

ierarhia acestora şi de domeniul de activitate, au obligaţia să planifice, organizeze şi să 

coordoneze executarea, aplicarea măsurilor şi metodelor de lucru astfel încât să ofere o 

asigurare rezonabilă că îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice şi raportarea 

acestora ca îndeplinite s-a realizat conform prevederilor legale şi totodată conform 

proiecţiei şi strategiei manageriale la nivel naţional sau regional după caz.  

Conceptul de control intern managerial la nivelul M.A.I. a suportat diverse 

îmbunătăţiri şi clarificări atât sub aspectul descentralizării activităţilor profesionale prin 

prisma diversificării activităţilor de control intern, cât şi sub aspectul măririi volumului 

de prevederi şi acte normative care au avut rolul să asigure echipei manageriale a 

I.G.P.F. pârghiile utilizării corespunzătoare a resurselor financiare, umane şi materiale 

în vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei activităţilor profesionale desfăşurate în acest 

sens. 

Prin implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la 

nivelul Poliţiei de Frontieră, se asigură o creştere calitativă a actului de management 

profesat de personalul P.F.R. care ocupă funcţii de conducere şi va permite totodată, pe 

termen mediu, dezvoltarea în cultura organizaţională a I.G.P.F. a unui nou tip de 

manager ale cărui capabilităţi profesionale vor corespunde cu cele ale managerilor din 

structurile de ordine publică şi siguranţă naţională din spaţiul ţărilor Uniunii Europene.  
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          Introduction of internal control management is undoubtedly a decisive step in the 

evolution of Romanian border police institution, a milestone in the development of 

performance management and evaluation also marks changing the way of governance 

perspective M.A.I..  

Quality management in the internal control system management is an important 

condition for the development and implementation of internal control management, as 

part of the Public Internal Financial Control concept has been created, developed and 

implemented in all countries that joined U. E. 

Financial management and control system is the projection of management tools, 

implemented and adopted in the public sector based on hierarchical principles, which 

enable to exercise control over the operations of any kind. 

An internal control management system implemented in the Romanian Border 

Police under the 4 E's criteria will ensure that reasonable of all the activities that lead to 

the goals and targets identified. 

The criteria of the four "E's" incremental (ethical, effective, efficient, economic) 

for the internal control system management implemented in the Romanian Border 

Police, is the level or degree of congruence that this system provides the entity a 

reasonably and leading to general or specific objectives for which they were designed 

and planned. 

Frames P.F.R., especially those in positions of leadership, regardless of their 

hierarchy and field of activity, are required to plan, organize and coordinate 

enforcement measures and methods so as to provide reasonable assurance that the 

general objectives and that met their specific reporting was done according to the law 

and also according to the projection and management strategy at national or regional 

level as appropriate. 

The concept of internal control management at the M.A.I. it has undergone 

various improvements and clarifications professional activities both in terms of 

decentralization through the diversification of internal control and volume expansion in 

terms of provisions and laws that were designed to ensure the management team 

I.G.P.F. leverage appropriate use of financial resources, human and material resources 

in order to increase effectiveness and efficiency of business activities carried out in this 

regard. 

By developing and implementing the internal control system management at the 

Border Police shall ensure qualitative growth management act practiced by staff P.F.R. 

occupying management positions and will also allow the medium term, developing the 

organizational culture of I.G.P.F. a new type of manager whose professional capabilities 

will meet with the managers of the structures of public order and national security space 

EU countries. 

 


