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1.0 Scop 

Procedura stabileşte un cadru unitar pentru organizarea şi desfăşurarea, de către controlorii 

delegaţi, a activităţii de control financiar preventiv delegat la instituţiile publice, în vederea 

limitării riscurilor, astfel încât operaţiunile cu efect asupra fondurilor şi/sau patrimoniului 

public să fie dispuse de conducătorii instituţiilor publice cu respectarea condiţiilor de 

legalitate, regularitate şi încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de 

angajament, după caz. 

2.0 Domeniul de aplicare 

Procedura se utilizează de către controlorii delegaţi din cadrul Direcţiei generale de control 

financiar preventiv, în vederea exercitării controlului financiar preventiv delegat la instituţiile 

publice, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor care fac obiectul operaţiunilor supuse 

vizei de control financiar preventiv delegat. 

3.0 Documente de referinţă 

3.1 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.2 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.3 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3.4 Ordinul ministrului finanţelor publice 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, republicat, cu modificările ulterioare; 

3.5 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

3.6 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 998/2008 pentru aprobarea procedurii de 

sistem  „Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi”, cu modificările ulterioare. 

4.0 Definiţii şi abrevieri 

4.1 Definiţii 

(1) Angajament bugetar = actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea 

stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal; 

(2) Angajament legal = actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau 

contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor 

judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice; 

(3) Buget = document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile 

sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice; 

(4) Conformitate = caracteristică a 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 către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii; 
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(5) Control financiar preventiv = activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea 

operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de 

aprobarea acestora; 

(6) Controlor delegat = funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice, care exercită 

atribuţii de control financiar preventiv delegat, în mod independent; 

(7) Credit de angajament = limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale 

în timpul anului bugetar; 

(8) Credit bugetar = sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot 

ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în 

cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare; 

(9) Economicitate = minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate 

ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate; 

(10) Eficacitate = gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi 

raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; 

(11) Eficienţă = maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate; 

(12) Entitate publică = autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie 

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

acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice 

şi/sau patrimoniu public; 

(13) Instituţii publice = denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, 

ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, 

instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, 

finanţate din bugetele prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice; 

(14) 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 finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din 

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

se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe 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; 

(15) Legalitate = caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt 

aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia; 

(16) Operaţiune = orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului 

public, indiferent de natura acesteia; 

(17) Oportunitate = caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanţe date, 

realizării unor obiective ale politicilor asumate; 

(18) Ordonator de credite = persoană împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să 

dispună şi să aprobe operaţiuni; 
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(19) 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; 

(20) Persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu = persoană din 

cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entităţii publice pentru 

exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte această 

atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii; 

(21) Proiect de operaţiune = orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni, în 

forma pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii; 

(22) Regularitate = caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul 

principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de 

operaţiuni din care face parte; 

(23) Virare de credite  = operaţiune prin care se diminuează creditul de angajament si/sau creditul 

bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare si/sau program/proiecte şi programe cu 

finanţare din fonduri externe, care prezintă disponibilităţi, şi se majorează corespunzător o 

altă subdiviziune şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe la care 

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

respective, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite. 

4.2 Abrevieri 

(1) MFP = Ministerul Finanţelor Publice; 

(2) DGCFP = Direcţia generală de control financiar preventiv; 

(3) DGIEF = Direcţia generală de inspecţie economico-financiară 

(4) CD = controlor delegat/controlori delegaţi; 

(5) CFPD = control financiar preventiv delegat; 

(6) CFPP = control financiar preventiv propriu; 

(7) Registru = Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de CFPD 

5.0 Descrierea procedurii 

5.1 Generalităţi 

    (1)     În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor publice, MFP    

             exercită, prin CD numiţi de ministrul finanţelor publice, CFPD la unele entităţi publice asupra  

             unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care  

             sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei  

             riscurilor. 

(2) CFPD se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12  

alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999. De asemenea, ministrul finanţelor publice 

numeşte unul sau mai mulţi CD pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, 

pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice MFP.  

(3)  Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999,             

 prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea CFPD şi asupra operaţiunilor 



Ministerul  

Finanţelor 

Publice 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

Cod: PO–25.01 

Ed. 

III 
Rev. 1 

Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 

delegat 

pag. 7/151 
 

 

 

F-PO-25.01.04 Ed. III 

 finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau terţiari de 

 credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum 

 ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament sau părţi semnificative din programele 

 aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc. 

(4)   Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a 

fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor 

prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte 

CD la structurile  de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora. 

 

5.2 Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi 

(1) Numirea CD titulari şi înlocuitori  la entităţile publice prevăzute la pct. 5.1 din prezenta 

procedură se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului 

financiar şef. 

(2) Prin ordinul de numire, CD este învestit cu competenţa de a exercita, potrivit legii, la 

ordonatorul de credite la care a fost numit, atribuţiile prevăzute în prezenta procedură. 

(3) Tipurile de operaţiuni care se supun CFPD se regăsesc în anexele nr. 8.1, 8.2 şi 8.3, iar 

limitele valorice peste care acesta se exercită se stabilesc prin ordinul de numire. 

(4) În cazul absenţei temporare de la post a CD numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, 

precum şi a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, 

prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenţei de la post a acestora, 

atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice și să comunice această situație, 

în scris, ordonatorului principal de credite. 

(5) CD îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, 

acordarea sau refuzul vizei de CFPD. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, 

CD îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.  

(6) CD au obligaţia de a preda/prelua registrul, inventarul de reglementări legale specifice 

activităţii ordonatorilor de credite, precum şi documentaţia relevantă, elaborată/procurată pe 

parcursul exercitării mandatului la ordonatorii de credite (note de restituire; intenţii de refuz 

de viză şi refuzuri de viză; avize consultative; informări; raportări de cfpd, etc.), în situaţii 

generate de: 

1 absenţa temporară de la post; 

2 modificări intervenite prin ordin  al ministrului finanţelor publice, în ceea ce  priveşte 

numirea sau încetarea mandatului la ordonatorii de credite; 

3 încetarea raporturilor de serviciu. 

(7) Atribuţiile CD sunt, în principal, următoarele: 

1  Exercitarea CFPD, din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz,  al încadrării 

în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru  operaţiuni care 

angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum 

important din fondurile publice şi există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.  

2  Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi 

eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra 

fondurilor publice (formularul F-PO-25.01.07). Totodată, în avizele consultative CD pot 

face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu 
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certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de 

neregularitate sau nelegalitate.  

Avizele consultative se întocmesc la: 

a) iniţiativa CD; 

b) solicitarea ministrului finanţelor publice; 

c) solicitarea ordonatorului de credite. 

3  Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin  

    exercitarea CFPD prin viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi    

    retrageri de credite, virări de credite şi modificarea repartizării pe trimestre a creditelor  

    bugetare. 

4   Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor. 

5   Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a CFPP prin următoarele modalităţi: procedura            

     vizei; avizul consultativ la refuzul de viză de CFPP; propuneri de perfecţionare a       

organizării şi exercitării CFPP.  

6  Elaborarea/actualizarea inventarului de reglementări legale specifice, aplicabile activităţii 

instituţiei publice la care exercită activitatea de CFPD. 

 

5.3 Exercitarea controlului financiar preventiv delegat  

 

(1) CFPD se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate în anexele nr. 8.1, 

8.2 şi 8.3. Fac excepţie cazurile în care, prin acte normative, sunt aprobate derogări de la 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999. 

(2) CFPD se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au 

fost supuse CFPP. Operaţiunile refuzate la viza de CFPP nu se supun CFPD. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa 

sa, CD urmează prezenta procedură. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea 

controlului de către CD sunt cuprinse în anexele nr. 8.1, 8.2 şi 8.3. 

(4) CFPD se efectuează în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor 

necesare, pentru a nu fi afectată desfăşurarea în bune condiţii şi la termen a operaţiunii al 

cărei proiect este supus vizei. 

(5) Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită 

de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, CD are 

dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, consemnând 

acest fapt în coloana 8 din registru şi informându-i în acest sens pe controlorul financiar şef şi 

pe ordonatorul de credite. 

(6) Dacă în exercitarea atribuţiilor sale CD sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită 

CFPP au acordat viză pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate 

şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, 

acesta îl informează, în scris (formularul F-PO-25.01.08), pe ordonatorul de credite pentru a 

dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 

500/2002, precum şi la art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999. O copie 

a informării înregistrată la ordonatorul de credite se transmite cu celeritate controlorului 

financiar şef. 
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 (7)   Avizul consultativ solicitat de către ordonatorul de credite în cazul refuzului de viză de CFPP 

nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunii. 

 (8)  Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea CFPD se   

transmit CD de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea. 

(9)   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 anexei nr. 1a, anexei nr. 1b şi, respectiv, anexei nr. 2  

la normele metodologice  aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002. 

(10)  CD primeşte documentele, le înregistrează în registru (formularul F-PO-25.01.09), după care 

procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii 

prezentată la viză. 

(11)  În efectuarea CFPD de către CD, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite 

la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. În conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr.119/1999, CD poate extinde verificările ori de câte ori consideră că este 

necesar, în funcţie de specificul operaţiunii. 

 (12)  Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale       

nu este îndeplinit, respectiv: 

1 completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora; 

2 existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate; 

3 existenţa actelor justificative specifice proiectului de operaţiune prezentat la viză,  

atunci operaţiunea nu se autorizează. 

  (13)  Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situaţii  CD restituie   

documentele către compartimentul de specialitate care a iniţiat operaţiunea, indicând în scris 

motivele restituirii (formularul F-PO-25.01.10), şi menţionează în coloana 8 din registru: 

“valoarea operaţiunii restituite ... ”. O copie a notei de restituire o transmite cu celeritate   

controlorului financiar şef. 

 (14)  După efectuarea verificării formale, CD  continuă parcurgerea listei de verificare şi 

efectuează controlul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al 

încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. 

(15)   Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control cât mai complet, CD poate 

solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului juridic. Întârzierea sau 

refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se comunică conducătorului 

entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale. 

(16)    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, 

CD acordă viza prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe exemplarul documentului care se 

arhivează la entitatea publică. 

 (17)  Prin acordarea vizei de CFPD se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în 

listele de verificare. 
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 (18)  CD restituie documentul vizat şi actele justificative ce l-au însoţit, sub semnătură,  

compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, 

consemnând acest fapt în registru. 

5.4 Refuzul de viză al controlorului delegat 

(1) Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5.3, CD constată că cel 

puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă,  

operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în 

limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, CD comunică, în scris 

(formularul F-PO-25.01.11), ordonatorului de credite intenţia de refuz de viză  cu motivele 

pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din 

registru. O copie a intenţiei de refuz de viză înregistrată la ordonatorul de credite o transmite 

cu celeritate controlorului financiar şef, spre informare. 

(2) În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, 

în scris, CD acordarea vizei de CFPD, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate 

şi regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, 

dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru 

efectuarea operațiunii sau  dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil. 

Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către CD 

compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură. CD face menţiuni cu privire la 

primirea argumentelor prezentate de ordonatorul de credite în coloana 8 a rândului aferent 

operaţiunii verificate. 

(3) Dacă CD consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acordă viza de CFPD 

pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care argumentele sunt considerate neîntemeiate 

sau insuficiente, CD consultă opinia neutră asupra cazului, înainte de a înregistra oficial 

refuzul de viză. 

(4) CD solicită, în scris, controlorului financiar şef, constituirea, în condiţiile legii, a comisiei 

pentru formularea opiniei neutre, transmiţând, totodată, dosarul complet al operaţiunii şi 

argumentele ordonatorului de credite. Opinia neutră  motivată şi formulată în scris, este 

comunicată CD în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia. CD face menţiuni cu 

privire la opinia neutră în coloana 8 a rândului aferent operaţiunii verificate. 

(5)  Opinia neutră are rol consultativ, soluţia finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei este 

de competenţa CD. În cazul în care CD emite refuz de viză, acesta îl aduce la cunoştinţa 

ordonatorului de credite, în scris, (formularul F-PO-25.01.12), la care anexează, obligatoriu, 

o copie a opiniei neutre. De asemenea, restituie, sub semnătură, compartimentului de 

specialitate emitent documentaţia aferentă operaţiunii. O copie a refuzului de viză 

înregistrată la ordonatorul de credite o transmite cu celeritate controlorului financiar şef, spre 

informare. 

(6) CD anexează la refuzul de viză şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea 

elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt  

îndeplinită/îndeplinite. 

 (7) Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 5.3.(5) se suspendă pe perioada de la   

comunicarea  motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea  

punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre. 

 (8) Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză de CFPD se datorează depăşirii creditelor 

bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză de CFPD se pot efectua numai pe 
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propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune 

efectuarea operaţiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern şi 

CD care consemnează acest fapt în coloana 8 din registru. 

  (9)   După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice, în cel mai 

scurt timp posibil, CD informează MFP asupra operaţiunii refuzate la viză şi executate pe 

răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie 

internă şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi DGIEF din MFP. De asemenea, 

CD informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta. 
 

5.5 Raportarea activităţii de control financiar preventiv delegat 

(1) Activitatea de CFPD se raportează lunar, până la 5 ale lunii următoare celei raportate, pe 

formularele F-PO-25.01.13 şi F-PO-25.01.14.  

6.0 Responsabilităţi 

6.1 CD: 

(1) exercită CFPD, din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în 

limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care 

angajează patrimonial instituţia publică la care este numit, potrivit competenţei sale; 

(2) înscrie operaţiunile prezentate la viză în registru, consemnând datele relevante cu privire la 

acestea şi la rezultatele controlului efectuat (viză/notă de restituire/prelungire perioadă de 

verificare cu maximum 5 zile lucrătoare/intenţie de refuz de viză/refuz de viză/opinie 

neutră/decizie pentru efectuare pe propria răspundere a ordonatorului de credite); 

(3) aduce la cunoştinţa ordonatorului de credite şi controlorului financiar şef intenţia de refuz de 

viză şi refuzul de viză şi restituie actele justificative, sub semnătură, compartimentelor de 

specialitate emitente; 

(4) consultă opinia neutră asupra cazului, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză; 

(5) informează conducerea DGCFP, DGIEF din MFP şi Curtea de Conturi a României, în 

legătură cu operaţiunile refuzate la viza de CFPD şi efectuate pe propria răspundere a 

ordonatorului de credite; 

(6) informează ordonatorul de credite în legătură cu disfuncţiile constatate în desfăşurarea 

activităţii de CFPP şi, concomitent, conducerea DGCFP, prin transmiterea copiei informării;  

(7) formulează avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi 

eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra 

fondurilor publice, precum şi cu privire la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se 

vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la 

situaţii de neregularitate sau nelegalitate; 

(8) supraveghează execuţia bugetară în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea 

CFPD asupra proiectelor de operaţiuni privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de 

credite, virări de credite, modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; 

(9) supraveghează organizarea, ţinerea, actualizarea şi raportarea evidenţei angajamentelor; 

(10) monitorizează şi îndrumă metodologic CFPP prin: procedura vizei; avizul consultativ la 

refuzul de viză de CFPP; propuneri de perfecţionare a organizării CFPP;  
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(11) elaborează/actualizează inventarul de reglementări legale specifice, aplicabile activităţii 

instituţiei publice la care exercită activitatea de CFPD; 

(12) raportează lunar datele referitoare la activitatea de CFPD desfăşurată. 

6.2 Controlorul financiar şef:  

(1) susţine, în faţa ministrului finanţelor publice, a Guvernului şi a altor autorităţi, după caz, 

soluţiile date în exerciţiul atribuţiilor sale de către oricare dintre CD; 

(2) organizează sistemul informaţional şi urmăreşte realizarea în mod efectiv şi în timp util a 

schimbului de informaţii între CD; 

(3) prezintă ministrului finanţelor publice, informări cu privire la intenţiile şi refuzurile de viză 

pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de decizie 

internă, precum şi cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice 

rezultate din activitatea de CFPD/monitorizare; 

(4) asigură constituirea comisiilor pentru formularea de opinii neutre; 

(5) organizează şi urmăreşte colectarea, prelucrarea şi înregistrarea statistică a informaţiilor 

privind activitatea de CFPD şi efectuează evaluarea acesteia; 

(6) dispune măsuri pentru aplicarea în activitatea CD a principiilor şi practicilor avansate de bună 

conduită financiară şi pentru valorificarea propunerilor şi contribuţiilor acestora la 

perfecţionarea controlului financiar preventiv; 

(7) asigură îndrumarea metodologică în domeniul controlului financiar preventiv; 

(8) prezintă Guvernului, odată cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor prevăzute de 

lege, un raport anual privind controlul financiar preventiv la nivelul instituţiilor publice la 

care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi al bugetului oricărui fond special; 

(9) comunică, de urgenţă, ordonatorului de credite, CD înlocuitor, în cazul absenţei temporare de 

la post a CD titular, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor 

publice; 

(10) propune ministrului finanţelor publice numirea CD la entităţile publice. 

6.3 Ministrul finanţelor publice:  

(1) numeşte CD la entităţile publice, la propunerea controlorului financiar şef.  

7.0 Formulare 

7.1 F-PO-25.01.07 – Aviz consultativ; 

7.2 F-PO-25.01.08 – Informare ordonator în legătură cu activitatea de control financiar     

preventiv propriu; 

7.3 F-PO-25.01.09 - Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar 

preventiv delegat; 

7.4 F-PO-25.01.10 – Notă de restituire; 

7.5 F-PO-25.01.11 – Intenţie de refuz de viză; 

7.6 F-PO-25.01.12 – Refuz de viză; 
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7.7 F-PO-25.01.13 – Raport privind activitatea de control financiar preventiv delegat, pe 

luna.../anul .....; 

7.8.     F-PO-25.01.14 – Situaţia privind intenţiile de refuz de viză, refuzurile de viză,  avizele 

consultative şi notele de restituire referitoare la activitatea de control financiar preventiv 

delegat, pe luna.../anul .....,la ....... (denumirea instituţiei publice). 

 

Anexe 

8.0 Anexa nr. 8.1. – Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv 

delegat; 

8.1 Anexa nr. 8.2. – Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv 

delegat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale (Datoria publică şi 

Trezoreria statului); 

   8.3       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;  

   8.4       Diagrama de proces. 

 
 


