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4.6. Scopul controlului financiar preventiv este acela de a identifica proiecte de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu 

respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de 

angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice. 

 

5. Domeniul de aplicare   

 

5.1.  Procedura se aplică de către Compartimentul Contabilitate.  

5.2.  Principalele operaţiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv sunt:  

-  angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, după caz; 

- deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; 

- modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; 

- ordonanţarea cheltuielilor; 

- efectuarea de încasări în numerar; 

- constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare; 

- reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare; 

- constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism; 

- recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite; 

- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

 

6. Documente de referinţă  
 

6.1  Legislaţie primară: 

- Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 278/2010 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa nr. 119/1999 - privind auditul intern şi controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare; 

- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare; 

 

6.2  Legislaţie secundară: 

- ORDIN nr. 400 /2015/200/2016  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

- OMEN nr. 5079/2016  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare 

- O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. 

- O.M.F.P nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 

preventiv propriu. 

 

6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;  

- Regulament de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial al Școlii; 

- Regulamentul Intern;  

- Fise de post. 
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7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1  Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 

  Termenul  Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1.  Procedură Operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

2.  Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a 

mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost 

aprobate si difuzate. 

3.  An bugetar Anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe 

la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie. 

4.  Angajament bugetar Orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei 

anumite destinaţii, in limita creditelor bugetare aprobate. 

5.  Angajament legal Faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar 

putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. 

6.  Articol bugetar Subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinate în funcţie de caracterul 

economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei 

cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă. 

7.  Balanţa de verificare Procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, se 

grupează şi se sistematizează informaţiile în conturi, urmărindu-se respectarea dublei 

înregistrari (Lista tuturor conturilor soldate şi nesoldate în Cartea mare, în care sunt 

prezentate, în funcţie de forma, informaţii privind soldurile, rulajele şi sumele conturilor). 

8.  Cheltuieli bugetare Sumele aprobate în bugetele prevăzute în lege în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin 

bugetele respective. 

9.  Clasificaţie bugetară Gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. 

10.  Clasificaţie funcţională Gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor 

activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice. 

11.  Contabil Denumire generică pentru persoana şi/sau persoanele care lucrează în compartimentul 

financiar-contabil, care verifică documentele justificative şi întocmesc instrumentele de 

plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice. 

12.  Deficit bugetar Parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar. 

13.  Excedent bugetar Parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar. 

14.  Fonduri publice Sume alocate din bugetele prevăzute în lege. 

15.  Impozit Prelevare obligatorie, fără contraprestaţie şi nerambursabilă, efectuată de către administraţia 

publică pentru satisfacerea necesităţilor de interes general. 

16.  Instituţii publice Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi 

instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora. 

17.  Lege bugetară anuală Lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare, 

precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar. 

18.  Taxă Sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia 

de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public 

19.  Vărsământ Modalitate de stingere a obligaţiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un 

agent economic sau de o instituţie publică ori financiară. 
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20.  Venituri bugetare Resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute în lege, în baza unor prevederi legale, 

formate din impozite, taxe, contribuţii şi alte vărsăminte. 

21.  Virare de credite bugetare Ooperaţiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei 

bugetare care prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune la 

care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a 

operaţiunilor respective. 

22.  Sistem de control managerial Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca 

scop implementarea controlului managerial. 

23.  Sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat 

Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele defalcate cu destinaţie 

specială, alocate pentru finanţarea unor servicii publice descentralizate sau a unor noi 

cheltuieli publice. 

24.  Rectificare bugetară locală Ooperaţiunea prin care se modifică, în cursul exerciţiului bugetar, bugetele prevăzute în 

lege, cu obligativitatea menţinerii echilibrului bugetar. 

25.  Program  Acţiunea sau ansamblul coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de 

credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care 

sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele 

de finanţare aprobate. 

26.  Insolvenţă Incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita obligaţiile de plată lichide şi 

exigibile, cu excepţia celor care se află în litigiu contractual. 

27.  Control   financiar preventiv  Activitatea prin  care  se  verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama 

fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora. 

28.  Bilanţ Document contabil de sinteză care reflectă activul, pasivul şi capitalul propriu al unei 

Organizaţii la încheierea exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de 

lege. 

29.  Balanţa Tabel statistico-economic folosit în analiza şi planificare, prin care se compară şi se 

raportează indicatorii care urmează a fi corelaţi, echilibraţi, pe o anumită perioadă. 

30.  Cereri de tragere Document pe care debitorul îl prezintă băncii creditoare şi prin care se solicită virarea unor 

sume din creditul contractat. 

31.  Conformitate  Caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei 

entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de 

către entitatea în cauză sau de catre o autoritate  superioară acesteia, potrivit legii; 

32.  Control intern  Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, 

stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi reglementările legale, în 

vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta 

include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. 

33.  Creanţe Valori avansate temporal de o organizaţie terţilor (persoane fizice sau juridice) pentru care 

urmează să primească un echivalent (o sumă de bani sau un serviciu). 

34.  Credit  Partea dreaptă a oricărui cont - relaţie bănească aparută în legătură cu acordarea de 

împrumuturi în bani unor persoane (fizice sau juridice) sau în legătura cu amânarea plăţii 

pentru mărfurile/serviciile prestate. 

35.  Credit bugetar  Sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi 

efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului 

bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, 

ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. 

36.  Deschidere de credite bugetare  Aprobare comunicată Trezoreriei Statului de către Ordonanţatorul principal de credite în 

limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi de casa din bugetele locale. 

37.  Dobândă  Sumă de bani cu acest titlu, dar şi alte prestaţii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul 

se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului. 
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38.  Economicitate    Minimizarea   costului   resurselor   alocate   pentru   atingerea rezultatelor estimate ale unei 

activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzatoare a acestor rezultate. 

39.  Eficacitate  Gradul de neîdeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul 

dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective. 

40.  Eficienţă Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate. 

41.  Entitate publică  Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, 

societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţonar 

majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau 

patrimoniu public. 

42.  Evidenţă contabilă  Înregistrare  sistematică  a  informaţiilor  privind  situaţia patrimonială şi a rezultatelor 

obţinute de către un agent economico-social, atât pentru necesităţile acestuia, cât şi pentru 

relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte 

persoane juridice sau fizice. 

43.  Execuţie bugetară  Activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate 

prin buget. 

44.  Exerciţiu bugetar  Perioadă egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută şi se 

raportează bugetul. 

45.  Extras de cont  Document ce atestă tranzacţiile cu disponibilităţi. 

46.  Fişe de cont Document contabil unde se înregistrează în ordine cronologică toate operaţiile economice 

dupa documentele de evidenţă şi după articole contabile. 

47.  Fonduri publice  Sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, 

bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice 

autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele 

instituţiilor publice finance integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din 

credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri 

se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor exteme nerambursabile, credite externe   

contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne 

contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale. 

48.  Furnizor   Datorie  a  organizaţiei  echivalentă  valorii  bunurilor, lucrarilor şi serviciilor primite de la 

terţi. 

49.  Garanţie  Ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaţiilor prin afectarea unui bun al 

debitorului sau chiar al altei persoane, în scopul asigurării executării obligaţiei asumate. 

50.  Inspecţie  Verificarea efectuată la faţa locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la 

legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public 

şi pentru repararea prejudiciului produs, după caz. 

51.  Jurnal  Un registru contabil unde se înregistrează toate operaţiunile – mişcările patrimoniului 

(economico-financiare) sistematic şi in ordine cronologică. 

52.  Legalitate  Caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în 

vigoare la data efectuării acesteia. 

53.  Lege de rectificare  Lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuală. 

54.  Lichidarea cheltuielilor Faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se 

determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale 

angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. 

55.  Notă contabilă  Document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetica şi analitică, de regulă pentru 

operaţiunile care nu au la bază documente justificative (stornări, virări, etc.) 
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56.  Obligaţie de plată  Raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă de creditor la a da o anume sumă sub 

sancţiunea constrângerii. 

57.  Operaţiune  Orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, 

indiferent de natura acesteia. 

58.  Ordonanţarea cheltuielilor  Faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrarile de bunuri şi de servicii au 

fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. 

59.  Patrimoniu   public   Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau ale 

entităţilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile 

statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul 

public, cât şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 

60.  Persoana desemnată cu 

exercitarea controlul financiar 

preventiv propriu  

Persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducatorul entităţii 

publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care 

îndeplineşte această atribuţie pe baza de contract, în condiţiile legii. 

61.  Plata cheltuielilor  Faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică achită 

obligaţiile sale faţă de terţi. 

62.  Plata  Faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică 

achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii 

creditori). 

63.  Proiect de operaţiune  Orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni, în forma pregatită în 

vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii. 

64.  Registru   Jurnal   Documentul contabil în care se efectuează înregistrarea cronologică a tuturor tranzacţiilor, 

evenimentelor şi a operaţiilor, prezentând sumele conturilor implicate debitoare sau 

creditoare şi alte informaţii legate de acestea. 

65.  Regularitate  Caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul  principiilor şi 

regulilor procedural şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care 

face parte. 

66.  Scadentar  Document de esalonare a cheltuielilor ce se efectuează în perioada curenta şi  privesc 

perioadele viitoare şi care urmeaza a se repartiza lunar asupra cheltuielilor. 

67.  Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 

control managerial. 

7.2 Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedură Operaţională 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. A. Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. BVC Buget de venituri şi cheltuieli 

8. CFPP Control Financiar Preventiv Propriu 

9. CFP Control Financiar Preventiv 
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8 Descrierea procedurii 

 

8.1. Generalităţi: 

 

Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt: 

  - autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome; 

- instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora; 

- regiile autonome de interes naţional sau local; 

- companiile sau societăţile naţionale; 

- societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi 

utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public; 

- agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe rambursabile sau 

nerambursabile; 

- Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a 

contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene; 

  - autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor 

proprii. 

Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le sunt aplicabile Cadrul general al 

operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum şi listele de verificare, prevăzute în anexa nr . 1.1 la 

normele metodologice conform OMFP nr. 923/2014. 

 În raport cu specificul entităţilor publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea cadrului 

general, precum şi detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al 

entităţii publice. 

Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste 

persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de 

modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de ver ificare, 

asigurând astfel actualizarea acestora. 

Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul 

public şi sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu. 

8.2. Modul de lucru:  

 

Conţinutul controlului financiar preventiv  
Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia potrivit: 

a)legalitatea şi regularitatea; 

b)încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legislației în vigoare. 

 

Organizarea controlului financiar preventiv 

Ministerul Finanţelor Publice este autoritatea de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate 

entităţile publice. 

Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită de autorităţi competente, în mod unitar, potrivit prevederilor legii 

şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia. 

Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită în următoarele forme: 

a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entităţile publice şi asupra tuturor operaţiunilor cu impact financiar asupra 

fondurilor publice şi a patrimoniului public; 

b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 

stat, precum şi ai bugetului oricărui fond special, la Fondul naţional şi la agenţiile de implementare a fondurilor comunitare, precum şi 

la alte entităţi publice cu risc ridicat, prin controlori delegaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.  

Controlul financiar preventiv se va integra, în mod treptat, în sfera răspunderii manageriale pe măsură ce controlul 

managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluată de misiuni de 

audit dispuse de ministrul economiei şi finanţelor, în condiţiile legii. 
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Organizarea controlului financiar preventiv propriu 

 Entităţile publice, prin conducătorii acestora, au obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa 

angajamentelor în cadrul compartimentului contabil. 

 Conducătorii entităţilor publice au obligaţia să stabilească proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, 

potrivit legii, documentele justificative şi circuitul acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.  

 Evidenţa angajamentelor se organizează, se ţine, se actualizează şi se raportează conform normelor metodologice aprobate 

prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

 Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, 

desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire va cuprinde şi limitele de competenţa în exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care iniţiază 

operaţiunea supusă vizei. 

 Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv 

propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice superioare, Persoanele desemnate cu exercitarea 

activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competenţele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor 

respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile 

unitare pe care entităţile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalu lui care 

desfăşoară această activitate. 

 Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul 

entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea, anual prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele 

auditului public intern  

 Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului 

financiar preventiv propriu.  

 

Registrul 

 Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate 

la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru).  

    Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea 

inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în 

coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7,  de către 

persoana care prezintă operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, 

integral electronică sau combinată. 

 Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la 

data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. 

 Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul Școlii în funcţie de 

natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.  

 

Procedura de control 

 Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit 

persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.  

    Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele 

compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de 

angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" 

şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care 

procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea 

documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor  de 

specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, 

parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde 

verificările ori de câte ori este necesar. 
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 Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele 

se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, şi se menţionează în registru cu: 

"valoarea operaţiunii restituite". 

  După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei 

de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi 

destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. 

 Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în 

limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul 

documentului care se arhivează la entitatea publică. Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în 

listele de verificare.  

 Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate 

emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru. 

 

 Refuzul de viză 

    Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, persoana 

în drept să exercite viza de control financiar preventiv 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 limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz, 

pentru acordarea vizei de control financiar preventiv. 

 Refuzul de viză trebuie să fie în toate cazurile motivat în scris. 

 Persoanele în drept să exercite viza de control financiar preventiv au obligaţia de a ţine evidenţa proiectelor de operaţiuni 

refuzate la viza de control financiar preventiv. 

 

 Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventive 

 

 O operaţiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de către ordonatorul de credite pe 

propria răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depăşeşte creditul bugetar aprobat.  

 Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operaţiunii numai în baza unui act de decizie internă, emis în formă scrisă, prin 

care dispune, pe propria răspundere, efectuarea operaţiunii. O copie a actului de decizie internă se transmite compartimentului de audit 

public intern al entităţii publice care efectuează aiditul. 

 În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, conducătorii persoanelor juridice 

dispun, în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare, efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, persoana desemnată să efectueze 

controlul financiar preventiv propriu are obligaţia să informeze în scris, organul ierarhic superior al instituţiei publice, numai în 

această situaţie persoana respectivă fiind exonerată de răspundere. 

 Documentele privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate 

decât cu asumarea răspunderii ordonatorului de credite. 

 Operaţiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite se înregistrează şi într-un cont în afara bilanţului. 

 

8.3. Resurse necesare: 

8.3.1.  Resurse materiale  

 mobilier pentru stocarea dosarelor; 

 aparat fax; 

 copiator;  

 imprimantă;  

 rechizite specifice. 

 PC cu acces la internet; 

 linie telefonică; 

 

8.3.2. Resurse umane  

 Personal contabilitate; 

 Responsabil CFP; 

 Director; 
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 Personalul școlii. 

 

8.3.3. Resurse financiare  

Conform bugetului Școlii  pentru anul în curs. 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

Directorul răspunde de aprobarea documentelor pentru operaţiunile care nu au obţinut viza CFP. 

Persoanele care elaborează documentele, răspund de nesolicitarea vizei CFP pentru documentele emise, care se încadrează în 

Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv al instituţiei.  

De asemenea, răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au vizat / 

verificat / întocmit. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pe documente care cuprind date nereale şi/sau care se dovedesc 

ulterior nelegale, nu îi exonerează de raspundere. 

Şeful compartimentului de contabilitate: 

- Răspunde de organizarea activităţii de CFP; 

- Răspunde de verificarea respectării procedurii de către cei care acordă viză CFP; 

- Răspunde de efectuarea înregistrărilor contabile aferente operaţiunilor care nu au obţinut viza CFP.  

Persoanele care acordă viza Controlului Financiar Preventiv: 

- Răspund de respectarea prezentei proceduri; 

- Răspund de verificarea operaţiunilor pentru care au acordat viza de CFP; 

- Respecta clauzele deciziei date de director cu privire la controlul financiar preventiv propriu.  

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 

 

Nr. 

anexă/ 
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formular 
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anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte 

elemente 
 

loc 
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Director 1 Comisie  

 
Arhivă Conform 
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Arhivistic 

 

 

11. Cuprins  
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