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Ministerul Finanţelor Publice                       
Direcţia generală de control financiar preventiv  

                                                                         Anexa nr. 8.3 

 

  

Cadrul specific 

al  operaţiunilor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, provenite din Fondul 

european de garantare agricolă (FEGA) şi Fondul european agricol de dezvoltare rurală 

(FEADR), supuse controlului financiar preventiv delegat 

 

 

A. Operaţiuni finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, provenite din Fondul european 

de garantare agricolă (FEGA) şi Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR), 

derulate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia pentru 

Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)  

 

Nr. 

crt. 

Operațiuni supuse 

controlului financiar 

preventiv  

 

Cadrul legal 

 

Documentele justificative 

0 1 2 3 

1. Cerere/ solicitare de fonduri 

FEGA şi FEADR 

(prefinanţare), adresată de 

APIA/AFIR Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 - Regulamentul  Consiliului 

nr. 555/2008 (1);   

- Regulamentul  Consiliului nr. 

491/2009 (2);   

- Regulamentul  Consiliului nr. 

966/2012 (3);   

- Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 

1.305/2013 (4); 

- Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 

1.306/2013 (5); 

- Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 

1.307/2013 (6); 

- Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 

1.308/2013 (7); 

- Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 

1.310/2013 (8); 

- Regulamentul Consiliului nr. 

1.370/2013 (9); 

- Regulamentul delegat al 

Comisiei nr. 907/2014 (10); 

- fila de buget; 

- situaţia centralizatoare a listelor 

de plată, borderoul certificatelor de 

plată, situaţia centralizatoare a 

notelor de compensare a creanţelor 

bugetare, după caz, cererile 

beneficiarilor, alte documente 

specifice, după caz; 

- nota de fundamentare; 

- extrasul contului de plată. 
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- Regulamentul Comisiei nr. 

908/2014 (11); 

- Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 

1144/2014 (12); 

- Regulamentul delegat al 

Comisiei nr. 1829/2015 (13); 

- Regulamentul Comisiei nr. 

1831/2015 (14); 

- Regulamentul delegat al 

Comisiei nr. 1149/2016 (15); 

- Regulamentul Comisiei nr. 

1150/2015 (16); 

- Legea nr. 316/2001 (17); 

- Legea nr. 500/2002  (18); 

- Legea nr. 98/2016 (19); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999 (20);   

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2007 (21);   

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 76/2008 (22); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului 
nr. 74/2009 (23); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 41/2014 (24); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2015 (25); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 49/2015 (26); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2017 (27); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

740/2017 (35); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1628/2008 (28); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

578/2014 (29); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

788/2014 (30); 

- Hotărârea Guvernului 

nr.32/2015 (31); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

594/2015 (32); 
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- Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016 (33); 

- Hotărârea Guvernului nr . 

558/2016 (34); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002 (36); 

- Ordinul comun al ministrului 

agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor, ministrului sănătăţii 

şi familiei şi preşedintelui 

ANPC nr. 250/531/83/2002 

(37);   

- Ordinul ministrului 

agriculturii si dezvoltării rurale 

nr 406/2017 (44); 

- Ordinul ministrului 

agriculturii si dezvoltării rurale 

nr. 66/2011 (38); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 923/2014 (39); 

-  Ordinul ministrului 

agriculturii si dezvoltării rurale 

nr. 1510/2014 (40); 

- Ordinul ministrului 

agriculturii si dezvoltării rurale 

nr. 1600/2014 (41); 

- Ordinul  viceprim-

ministrului, ministrul 

agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr. 1648/2014 (42); 

- Ordinul ministrului 

agriculturii si dezvoltării rurale 

nr. 1763/2014 (43); 

- alte acte normative specifice. 

2. Contract/decizie/ordin de 

finanţare *) încheiat între 

AFIR şi beneficiarul final, 

precum şi actele adiţionale 

aferente 

- actele normative prevăzute la 

pct. 1 

 

- raportul privind evaluarea şi 

selecţia cererilor de finanţare; 

- cererea de finanţare; 

- dosarul administrativ; 

- lista proiectelor selectate şi 

aprobate de Direcţia selectare - 

contractare din cadrul AFIR; 

- avizul comisiei de analiză a 

cererii de amendare a contractului; 

- alte documente justificative, 

corespunzătoare conţinutului 
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proiectului de operaţiune. 

3. Contract de promovare 

produse agricole/alte 

produse*) 

- actele normative prevăzute la 

pct. 1 

 

- fila de buget; 

- strategia de contractare; 

- programul anual al achiziţiilor 

publice; 

- nota de fundamentare privind 

înaintarea spre semnare a proiectului 

de contract privind punerea în aplicare 

a programului de promovare. 

4. Ordonanţare de plată  

privind toate măsurile 

aferente FEGA 

- actele normative prevăzute la 

pct. 1 

- angajamentul bugetar 

global/individual; 

- nota de fundamentare; 

-  cerere plată restituire 

export/măsuri specifice; 

- contractul de furnizare/prestare 

servicii/finanţare, după caz; 

- factura, însoțită de documentele 

care atestă livrarea 

produselor/prestarea 

serviciilor/executarea lucrărilor; 

-  scrisoarea de garanţie,  dacă este 

cazul; 

- documentaţia specifică, conform 

actului normativ care 

reglementează domeniul (cerere, 

facturi, decont de 

cheltuieli/certificat de plată, decizii 

de plată, raport 

stornare/compensare, declaratie 

vamală de export, adeverinţe, avize 

ş.a.); 

- evidenţa avansurilor acordate, 

justificate şi deduse, dacă este 

cazul. 

5. Ordonanţare de plată în 

cadrul contractelor 

încheiate de APIA, pentru 

operaţiuni de promovare 

produse agricole/alte 

produse 

 - actele normative prevăzute la 

pct. 1 

- angajamentul bugetar 

global/individual; 

- contractul de promovare; 

- factura însoţită de documente care 

atestă livrarea produselor/prestarea 

serviciilor/executarea lucrărilor; 

- documentaţia specifică, conform 

actului normativ care 

reglementează domeniul (cerere, 
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facturi, decont de 

cheltuieli/certificat de plată, decizii 

de plată, raport 

stornare/compensare, declaratie 

vamală de export, bilete de avion, 

tichete de îmbarcare, extrase de 

cont, aferente plăților efectuate în 

cadrul contractului, deconturi 

corespunzătoare fiecărei acţiuni 

adeverinţe, avize ş.a.); 

- garantia aferenta platii in avans 

solicitate si confirmarea / 

infirmarea constituirii garantiei; 

- evidenţa avansurilor acordate şi 

deduse, dacă este cazul. 
        *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o „Propunere de angajare a unei 

cheltuieli în limita creditelor de angajament” și/sau de o “Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor 

bugetare” și de un “Angajament bugetar individual/global”, după caz, întocmite conform prevederilor legale. 

 

 

B. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul specific al  operaţiunilor finanţate 

din fonduri comunitare nerambursabile, provenite din Fondul european de garantare agricolă 

(FEGA) şi Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR), supuse controlului financiar 

preventiv delegat 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE   

CERERE/SOLICITARE DE FONDURI FEGA ŞI FEADR (PREFINANŢARE) ADRESATĂ DE 

APIA/AFIR MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

Cod A.1.          

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa documentelor justificative 

1.1. - Fila de buget 

1.2. - Situaţia centralizatoare a listelor de plată, borderoul certificatelor de plată, situaţia 

centralizatoare a notelor de compensare a creanţelor bugetare, după caz, cererile beneficiarilor, 

alte documente specifice, după caz 

1.3. - Nota de fundamentare 

1.4. - Extrasul contului de plată 

2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, 

conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Cererea/solicitarea de fonduri FEGA şi FEADR 



Ministerul 

Finanţelor 

Publice 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

Cod: PO–25.01  

Ed. 

III 
Rev.2 

Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 

delegat 

 

pag. 122/150 
 

   
 

 

 

F-PO-25.01.04 Ed. III 

3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate  

3.1. - Încadrarea corectă a sumelor solicitate pe tipuri de finanţare, conform centralizatorului 

listelor de plată, borderoului certificatelor de plată, situaţiei centralizatoare a notelor de 

compensare a creanţelor bugetare, după caz, notei de fundamentare, cererilor beneficiarilor şi a 

prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli; 

3.2. - Încadrarea sumei  pentru care se cere finanţarea/prefinanţarea în: 

a) creditele bugetare repartizate pe an/trimestre; 

b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a formei de sprijin financiar 

3.3. - Se verifică corectitudinea totalului sumelor, în euro şi lei, la cursul prevăzut de regulament şi 

având în vedere soldul contului de plăţi 

3.4. - Se verifică respectarea prevederilor legale care reglementează efectuarea plăţilor 

3.5. - Completarea corectă a cererii/solicitării de fonduri cu privire la: 

 a) datele de identificare fiscala a beneficiarilor; 

 b) conturile de trezorerie; 

 c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare; 

d) calculul sumelor acordate beneficiarilor, cuantumul baremului, suprafeţele, deconturile 

justificative, în funcţie de actul normativ care aprobă forma de sprijin, după caz;  

   e) celelalte rubrici prevăzute de formular. 

 

LISTĂ DE VERIFICARE 

CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE ÎNCHEIAT ÎNTRE AFIR ŞI 

BENEFICIARUL FINAL, PRECUM ŞI ACTELE ADIŢIONALE AFERENTE 

 

Cod A.2.                     

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa documentelor  justificative 

1.1. - Raportul privind evaluarea şi selecţia cererilor de finanţare 

1.2. - Cererea de finanţare 

1.3. - Dosarul administrativ 

1.4. - Lista proiectelor selectate şi aprobate de Direcţia selectare - contractare din cadrul AFIR 

1.5. - Avizul comisiei de analiză a cererii de amendare a contractului (unde este cazul) 

1.6. - Alte documente justificative, corespunzătoare conţinutului proiectului de operaţiune 

2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform 

prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare 

3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 

3.1. - Conformitatea cererii de finanţare şi a dosarului administrativ cu procedurile AFIR 

3.2. - Încadrarea valorii contractului în: 

 a) nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

 b) nivelul angajamentului bugetar 

 c) nivelul prevăzut în raportul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare 
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LISTĂ DE VERIFICARE   

CONTRACT DE PROMOVARE  PRODUSE AGRICOLE/ALTE PRODUSE 

 

Cod A.3.                    

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa documentelor justificative 

1.1. - Fila de buget 

1.2. - Strategia de contractare/Documentul de aprobare, de către conducătorul entităţii publice, a 

procedurii selectate de achiziţie 

1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice 

1.4 - Documentatia de aprobare a programului (propunerea inițială și completările ulterioare, dacă 

este cazul, raportul de aprobarea a programului de promovare a vinurilor de către MADR  sau 

decizia de aprobare de către CE a programului de promovare a produselor agricole, 

confirmarea de către MADR a organismelor de punere în aplicare a programelor, dacă este 

cazul) 

1.5 - Nota de fundamentare privind înaintarea spre semnare a proiectului de contract privind 

punerea in aplicare a programului de promovare 

1.6. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1.792/2002 

2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, 

conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de promovare 

3. Încadrarea valorii contractului în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 

4.1. - Contractul: 

a) să se încheie cu  solicitantul menţionat în Raportul de aprobare de către MADR a 

programului de promovare, respectiv în Decizia CE  de aprobare a programului de promovare 

a produselor agricole; 

b) să prevadă graficul de îndeplinire a contractului; 

c) să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; 

d) să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu  regulamentele europene 

sau legislația natională de implementare a măsurii; 

e) să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea regulamentelor UE şi a legislaţiei 

naţionale incidente; 

f) să prevadă termenele de plată; 

g) să fie încheiat în perioada  menţionată în regulamentele europene sau în legislaţia naţională, 
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după caz; 

h) să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante; 

i) să cuprindă clauze privind penalităţi/sancțiuni în caz de nerespectare a obligaţiilor 

contractuale. 

 

LISTĂ DE VERIFICARE   

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND TOATE MĂSURILE AFERENTE FEGA  

 

Cod A.4.                                 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa documentelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Cerere plată restituire export/măsuri specifice 

1.4. - Contractul de furnizare/prestare servicii/finanţare, după caz 

1.5. - Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea 

serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru "Bun de plată" 

1.6. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul (cerere, 

facturi, decont de cheltuieli/certificat de plată, decizii de plată, raport stornare/compensare, 

declaratie vamală de export, adeverinţe, avize ş.a.) 

1.7. - Scrisoarea de garanţie,  dacă este cazul 

1.8. - Evidenţa avansurilor acordate, justificate şi deduse, dacă este cazul 

2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, 

conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1. 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele  justificative 

pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numărul şi data emiterii facturii/altor documente justificative 

3.3. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 

3.4. - Beneficiarul sumei 

3.5. - Banca beneficiarului şi contul bancar 

3.6. - Avansul acordat şi reţinut, dacă este cazul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate şi regularitate 

4.1. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate 

4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată” 

4.3. - Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale şi contractuale 

4.4. - Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte: 

a)  cantitatea  şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; 

b)  prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; 

c)  termenele de livrare/prestare/executare; 
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d)  modalitatea şi condițiile de plată. 

4.5. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale 

4.6. - Avansul este dedus conform prevederilor legale şi contractuale, dacă este cazul 

4.7. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

a)  nivelul angajamentului legal şi bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; 

   c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz; 

   d) subdiviziunea corespunzătoare a Nomenclatorului bugetar european 

 

LISTĂ DE VERIFICARE  

ORDONANŢARE DE PLATĂ ÎN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE DE APIA, PENTRU 

OPERAŢIUNI DE PROMOVARE PRODUSE AGRICOLE/ALTE PRODUSE  

 

 Cod A.5.  

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa documentelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

1.2. - Contractul de  promovare 

1.3. - Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea 

serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru "Bun de plată" 

1.4. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul (cerere, 

facturi, decont de cheltuieli/certificat de plată, decizii de plată, raport stornare/compensare, 

bilete de avion, tichete de îmbarcare, extrase de cont aferente plăților efectuate în cadrul 

contractului, declaratie vamală de export, adeverinţe, avize ş.a.) 

1.5. - Garanţia aferentă plăţii în avans solicitate şi confirmarea/infirmarea constituirii garanţiei 

1.6. - Evidenţa avansurilor acordate/justificate/deduse, dacă este cazul 

2. Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-

contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, 

conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1. 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele  justificative 

pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numărul şi data emiterii facturii/altor documente justificative 

3.3. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 

3.4. - Beneficiarul sumei 

3.5. - Banca beneficiarului şi contul bancar 

3.6. - Avansul acordat şi reţinut, dacă este cazul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate şi regularitate 

4.1. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate 

4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată” 

4.3. - Stabilirea sumei propuse pentru plată este conform prevederilor legale şi contractuale 
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4.4. - Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte: 

a)  cantitatea  şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; 

b)  prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; 

c)  termenele de livrare/prestare/executare; 

d)  modalitatea şi condițiile de plată. 

4.5. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale 

4.6. - Avansul este justificat/dedus conform prevederilor legale şi contractuale, dacă este cazul 

4.7. - Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

a)  nivelul angajamentului legal şi bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; 

   c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz. 

4.8. - Respectarea condiţiilor impuse prin decizii ale Comisiei Europene, referitoare la cantităţi, 

preţ, produs etc., dacă este cazul 

 

 

C. Lista actelor normative cuprinse în coloana  a 2-a din Cadrul specific al  operaţiunilor 

finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, provenite din Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) şi Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR),  supuse  controlului 

financiar preventiv delegat 

 

Nr. 

crt. 

Actul normativ Publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I/Jurnalul Oficial (JO) al 

Uniunii Europene 

1. Regulamentul (CE) nr.555/2008 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al 

Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în 

ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, 

potenţialul de producţie şi  controalele în sectorul vitivinicol  

J.O. al U.E. nr.  L 170/2008 

2. Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire 

a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții 

specifice referitoare la anumite produse agricole 

J.O. al U.E. nr. 154/2009 

3. Regulamentul Comisiei nr. 966/2012 privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 

J.O. al U.E. nr. 298/2012 

4. Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului  European şi 

al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1698/2005 al Consiliului 

J.O. al U.E. nr. 347/2013 

5. Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului  European şi 

al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, 

gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, 

J.O. al U.E. nr. 347/2013 
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(CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) 

nr. 485/2008 ale Consiliului 

6. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului  European şi 

al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme 

privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin 

în cadrul politicii agricole comune si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului 

J.O. al U.E. nr. 347/2013 

7. Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului  European şi 

al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 

organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 

1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 

J.O. al U.E. nr. 347/2013 

8. Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului  European şi 

al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor 

dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a 

Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) 

nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în 

ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 

Nr. 347/2013 

9. Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 

decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor 

ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor 

produselor agricole 

J.O. al U.E. nr. 346/2013 

10. Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 

martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, 

verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea 

monedei euro  

J.O al UE nr. L255/2014 

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al 

Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte 

organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele 

referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența 

J.O. al U.E. nr. L255/2014 

12. Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare 

şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe 

piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 3/2008 al Consiliului 

J.O. al U.E. nr. L317/2014 
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13. Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 1829/2015 de completare 

a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare 

referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă 

şi în ţările terţe 

J.O. al U.E. nr. L 266/2015 

 

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1831/2015 al Comisiei 

din 7 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare 

referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă 

şi în ţările terţe 

J.O. al U.E. nr. L 266/2015 

 

15. Regulamentul delegat (UE) 1149/2016 al Comisiei din 15 aprilie 

2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei 

J.O al U.E nr. L 190/2016 

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1150/2016 al Comisiei 

din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a  

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin 

în sectorul vitivinicol  

J.O al U.E nr. L 190/2016 

17. Legea nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multinaţional de 

finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor 

Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 

Nr. 362/2001 

18. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

Nr. 597/2002 

19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările 

ulterioare 

Nr. 390/2016 

20. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

Nr. 799/2003 

21. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind 

reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului 

de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură 

Nr. 882/2007 

22. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2008 privind 

desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru 

coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor 

nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi 

promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, 

precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură 

Nr. 464/2008 

23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009, privind 

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din 

Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol 

Nr. 434/2009 
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de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea 

fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi 

a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de 

colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii 

comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, 

inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru 

modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea 

absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul 

european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de 

creditare de către fondurile de garantare 

24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Nr. 472/2014 

25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 

schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 

2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu 

modificările și completările ulterioare 

Nr. 191/2015 

26. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi 

a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 

programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și 

completările ulterioare 

Nr. 816/2015 

27. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Nr.16/2017 

28. Hotărârea Guvernului nr. 1628/2008 privind acordarea de 

ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr.657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce 

priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea 

laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile 

şcolare 

Nr. 856/2008 

29. Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de 

acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene 

pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 - 

2018 

Nr. 537/ 2014 

30. Hotărârea Guvernului nr. 788/2014 privind stabilirea fructelor 

distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii 

zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi 

Nr. 685/2014 



Ministerul 

Finanţelor 

Publice 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

Cod: PO–25.01  

Ed. 

III 
Rev.2 

Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 

delegat 

 

pag. 130/150 
 

   
 

 

 

F-PO-25.01.04 Ed. III 

a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent 

acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de 

gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului 

de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul 

şcolar 2014-2015 

31. Hotărârea Guvernului nr.32/2015 pentru aprobarea sprijinului 

financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă 

producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume 

Nr. 58/2015 

32. Hotărârea Guvernului nr. 594/2015 privind stabilirea valorii totale 

a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii 

de porc 

Nr. 558/2015 

33. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

Nr. 423/2016 

34. Hotărârea Guvernului nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor 

proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a 

limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia 

fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe 

proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de 

implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei 

publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de 

fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016 - 2017 

Nr. 611/2016 

35. Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor 

financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative 

pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor 

Nr. 810/2017 

36. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale, cu modificările și completările ulterioare 

Nr. 37/2003 

37. Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi preşedintelui ANPC 

nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la 

fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de 

grâu destinate comercializării pentru consum uman 

Nr. 808/2002 

38. Ordinul MADR nr. 66 din 28 martie 2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de 

compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului 

european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de 

dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat 

Nr. 235/2011 

39. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru 

aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

Nr. 555/2014 
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exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea 

de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare  

40. Ordinul MADR nr. 1510/2014 pentru stabilirea unor măsuri 

excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor 

din sectorul fructe şi legume 

Nr. 734/2014 

41. Ordinul MADR nr. 1600/2014 pentru stabilirea unor măsuri 

excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul 

fructe şi legume 

Nr. 776/2014 

42. Ordinul  viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a 

vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional 

de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018, şi 

pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în 

aplicare a programelor de promovare a vinurilor 

Nr. 833 / 2014 

43. Ordinul MADR nr. 1763/2014 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de 

restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole eligibilă pentru 

finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României 

în sectorul vitivinicol 2014-2018 

Nr. 830/2014 

44. Ordinul MADR nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind 

recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme 

asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare 

a sprijinului financiar de către acestea 

Nr. 1037/2017 

Notă:   1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare şi eventualele modificări şi completări 

ulterioare ale acestora; 

 2. Controlorii delegaţi au obligaţia completării/actualizării prezentei liste. 

 

  

 

 

 


