
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE           
 
 

ORDIN  Nr. 1893 
pentru  aprobarea Ediţiei III, Revizia 2 a procedurii operaţionale "Emiterea avizului/refuzului 

de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea  
controlului financiar preventiv propriu"  

 
 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 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 și completările 
ulterioare; 

 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 998/2008 pentru aprobarea procedurii 
de sistem "Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi", cu modificările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1595/2020, Anexa nr. 4 “Atribuţii specifice ale 
secretarilor de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice”, capitolul IV, secţiunea 
A ”Atribuții specifice delegate”,  pct. 2, lit. a, pct.7;  

 

 Ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 

Art. 1 - Se aprobă Ediţia III, Revizia 2 a procedurii operaţionale "Emiterea 
avizului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea și 
exercitarea controlului financiar preventiv propriu", prevăzută în anexă. 

Art. 2 - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 3 - Prezentul ordin se difuzează angajaţilor Direcţiei generale de control financiar 

preventiv, care vor duce la îndeplinire prevederile acestuia. 
Art. 4  - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. II al Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 1.784/19.12.2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a 
procedurii operaționale ”Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile 
publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale” 
și Ediției II, Revizia 1 a procedurii operaţionale "Emiterea avizului pentru normele 
metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu". 

Art. 5 - Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor 
Publice, la secţiunea "Control intern/managerial şi control financiar preventiv". 
 
 Emis în Bucureşti, la 29.04.2020 

 
 

p. MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

GHEORGHE PECINGINĂ 

SECRETAR DE STAT 

 

 


