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            Anexa nr. 8.2. 

Ministerul Finanţelor Publice                    

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST)                              

CERERE PENTRU DESCHIDERE DE CREDITE BUGETARE   

Cod A.1. 

                                            

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite bugetare 

1.2. - Nota justificativă 

1.3. - Situaţia disponibilului la finele lunii precedente 

1.4. - Situaţie privind facturi, contracte, alte obligaţii scadente la plată în perioadă 

1.5. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de 

credite bugetare 

1.6. - Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate 

1.7. - Bugetul aprobat 

1.8. - Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru 

care se solicită deschiderea de credite bugetare 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături, după caz, si respectarea 

bazei legale pentru efectuarea plăţilor care fac obiectul solicitării pentru deschiderea de 

credite pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

3. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în: 

3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) 

3.3. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 

3.4. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare 

4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, având în vedere: 

4.1. - Creditele bugetare deschise anterior şi neutilizate 

4.2. - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea 

de credite bugetare 

5. Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la: 

5.1. - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare 

5.2. - Conturile de trezorerie 

5.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare 

5.4. - Corespondenţa dintre suma solicitată şi detalierea pe verso-ul formularului 

5.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

DISPOZIŢIE BUGETARĂ (ORDIN DE PLATĂ) PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR 

BUGETARE (ALIMENTĂRI) 

Cod A.2.  

                                  

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz 

1.2. - Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului 

principal 

1.3. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

1.4. - Bugetul aprobat 

1.5. - Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru 

care se face repartizarea/alimentarea 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1. 

2.2. - Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare (ordinul de plată) 

3. Încadrarea sumei prevăzută pentru repartizare, în: 

3.1. - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei 

bugetare 

3.2. - Cererea de deschidere de credite bugetare 

3.3. - Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul) 

3.4. - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare 

4. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare 

(ordinul de plată) cu privire la: 

4.1. - Beneficiarul creditelor repartizate 

4.2. - Conturile de trezorerie 

4.3. - Suma repartizată 

4.4. - Corespondenţa dintre suma repartizată şi detalierea de pe verso-ul formularului 

4.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

 

Notă:  

În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al bispoziţiilor bugetare pentru 

repartizarea 

creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi, 

obiectivele verificării din prezenta listă de monitorizare(check-list) vor fi urmărite atât pentru 

fiecare 

dispoziţie bugetară (ordin de plată), cât şi pentru borderoul centralizator în cauză. 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR 

BUGETARE 

Cod A.3. 

         

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a 

creditelor bugetare 

1.2. - Bugetul aprobat 

1.3. - Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a 

ordonatorului principal 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare 

3. Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: 

3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare 

4. Modificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerinţe: 

4.1. - Concordanţa cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 

4.2. - Respectarea angajamentelor anterioare 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE 

CAPITOLE ALE CLASIFICAŢIEI BUGETARE 

Cod A.4. 

         

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite bugetare între capitole ale 

clasificaţiei bugetare 

1.2. - Bugetul aprobat 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul privind virările de credite bugetare între capitole ale clasificaţiei bugetare 

3. Încadrarea sumei prevăzute a se vira între capitole în: 

3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare 

4. Propunerea de virare să: 

4.1. - Nu contravină ţegii privind finanţele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative 
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de rectificare 

4.2. - Fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 

4.3. - Asigure respectarea angajamentelor anterioare 

4.4. - Fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului 

bugetar la capitolele respective 

4.5. - Fie efectuată în intervalul de timp prevăzut de lege 

 

Notă: În cazul în care se prezintă la monitorizare documente privind virarea de credite bugetare între 

subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, pentru bugetul propriu şi 

bugetele instituţiilor subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare între 

programe, prezenta listă de monitorizare (check-list) se va adapta corespunzător 

documentelor respective. 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

Cod B.1. 

                                           

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice 

1.2. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

1.3. - Alte cheltuieli de investiţii – liste detaliate şi aprobate de ordonator 

1.4. - Nota privind determinarea valorii estimate 

1.5. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie 

1.6. - Anunţul/invitaţia de participare la procedură 

1.7. - Documentaţia de atribuire 

1.8. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului 

1.9. - Ofertele 

1.10. - Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia, tuturor 

ofertanţilor 

1.11. - Raportul procedurii de atribuire 

1.12. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii 

1.13. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor 

1.14. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 

1.15. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate 

investiţiilor  

1.16. - Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 

1.17. - Acordul-cadru 

1.18. - Solicitarea de completare a ofertei, adresată operatorului/operatorilor economici 

semnatar/semnatari ai acordului-cadru 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi 

respectarea prevederilor legale pentru: 
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2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contract/comandă de achiziţii publice 

3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 

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

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător 

3.4. - Nivelul din acordul - cadru 

4. Contractul: 

4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

4.2. - Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în Raportul procedurii de atribuire 

4.3. - Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/ serviciilor/lucrărilor contractate, 

conform actelor justificative 

4.4. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie 

4.5. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii 

4.6. - Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii 

4.7. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei 

4.8. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.9. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu termenele de livrare/de 

prestare/de execuţie 

4.10. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

CONTRACT/COMANDA DE ACHIZIŢIE PUBLICA, FINANŢATA INTEGRAL SAU PARŢIAL 

DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE ŞI/SAU FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE, CU EXCEPŢIA CELOR FINANŢATE DIN FONDURI COMUNITARE 

 

Cod B.2.  

                                              

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice 

1.2. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

1.3. - Alte cheltuieli de investiţii – liste detaliate şi aprobate de ordonator 

1.4. - Acordul/contractul de finanţare externă 

1.5. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie 

1.6. - Anunţul/invitaţia de participare la procedură 

1.7. - Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 

1.8. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului 

1.9. - Ofertele 

1.10. - Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere sau a juriului 

1.11. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii 

1.12. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor 
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1.13. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii  

1.14. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate 

investiţiilor  

1.15. - Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi 

respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contract/comandă de achiziţii publice 

3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 

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

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Valoarea ofertei stabilite câştigătoare 

3.4. - Nivelul prevăzut în actul normativ care a aprobat împrumutul 

4. Contractul: 

4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

4.2. - Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător prin Raportul procedurii 

4.3. - Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/serviciilor/ lucrărilor contractate, 

conform actelor justificative 

4.4. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie 

4.5. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii 

4.6. - Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii 

4.7. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei 

4.8. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.9. - Să se încadreze din punct de vedere al obiectului în categoria cheltuielilor considerate 

eligibile, conform cu acordul/contractul de finanţare externă şi cu regulile fiecărui 

organism finanţator 

4.10. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu termenele de livrare/de 

prestare/de execuţie 

4.11. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

CONTRACT DE FINANŢARE, ALTUL DECÂT CEL FINANŢAT DIN FONDURI 

COMUNITARE 

Cod B.3. 

         

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Temeiul legal pentru acordarea finanţării 

1.2. - Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, publicat 

1.3. - Anunţul de participare publicat 

1.4. - Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect 
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1.5. - Documentul de constituire a comisiei de evaluare 

1.6. - Hotărârea comisiei de evaluare 

1.7. - Comunicarea rezultatului selecţiei 

1.8. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor 

1.9. - Solicitarea finanţării (propunerea de proiect) 

1.10. - Nota de fundamentare/devizul estimativ de cheltuieli 

1.11. - Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 

1.12. - Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, si 

respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de finanţare 

3. Încadrarea valorii contractului de finanţare în: 

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

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul aprobat pentru programul/proiectul sau acţiunea prevăzută de reglementările legale 

3.4. - Nivelul rezultat din solicitarea de finanţare 

4. Contractul de finanţare: 

4.1. - Să prevadă obligativitatea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

4.2. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.3. - Să reflecte obiectul programului/proiectului sau acţiunii prevăzute de reglementările legale 

4.4. - Să se încheie cu solicitantul în drept să beneficieze de finanţarea respectivă 

4.5. - Să se încheie în perioada de valabilitate a ofertei 

4.6. - Să prevadă calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării 

activităţii non profit finanţată din fonduri publice 

4.7. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu legislaţia în domeniu 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A 

UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI 

CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE 

CHELTUIELI 

Cod. B.4.  

                                 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter 

specific, după caz 

1.2 - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, si 

respectarea prevederilor legale pentru: 
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2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

3. Stabilirea corectă a valorii devizului 

4. Încadrarea valorii devizului în: 

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

4.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.3. - Limitele prevăzute de normele legale 

4.4. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV 

DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI 

Cod B. 5. 

                                      

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate 

1.2. - Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern 

1.3. - Nota-mandat/memorandumul privind deplasarea 

1.4. - Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi 

respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

3. Stabilirea corectă a valorii devizului 

4. Încadrarea valorii devizului în: 

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

4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 

4.3. - Baremurile prevăzute de normele legale 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

CONTRACT DE CUMPĂRARE/ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE 

BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA  

Cod B.6.  

                                      

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice 

1.2. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

1.3. - Alte cheltuieli de investiţii - liste detaliate şi aprobate de ordonator (pentru cumpărare) 
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1.4. - Nota de fundamentare a cumpărării/închirierii 

1.5. - Documente specifice privind derularea operaţiunii de cumpărare/închiriere, potrivit 

Procedurii aprobate de ordonator 

1.6. - Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, ş 

respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de cumpărare/închiriere în care entitatea publică este cumpărător/chiriaş 

3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 

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

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul preţului/chiriei ofertate de proprietar 

3.4. - Valoarea din lista de detaliere (pentru cumpărare) 

4. Contractul de cumpărare/închiriere: 

4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

4.2. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.3. - Să prevadă elementele de identificare a bunului cumpărat/închiriat 

4.4. - Să prevadă actualizarea preţului/chiriei cu respectarea legii 

4.5. - Să prevadă obligaţiile chiriaşului şi ale proprietarului 

4.6. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată 

4.7. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

CONTRACT/COMANDA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ, FINANŢAT INTEGRAL SAU PARŢIAL 

DIN FONDURI COMUNITARE 

Cod B. 7.   

                              

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Decizia/ordinul/contractul de finanţare din fonduri comunitare; planul indicativ Facilitatea 

Schengen 2007 – 2009 

1.2. - Programul anual/multianual de achiziţii publice 

1.3. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

1.4. - Nota privind determinarea valorii estimate 

1.5. - Alte cheltuieli de investiţii – liste detaliate şi aprobate de ordonator 

1.6. - Nota privind determinarea valorii estimate 

1.7. - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie 

1.8. - Anunţul/invitaţia de participare la procedură 

1.9. - Documentaţia de atribuire  

1.10. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere 

1.11. - Ofertele 

1.12. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia tuturor ofertanţilor 
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1.13. - Raportul procedurii de atribuire 

1.14. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii 

1.15. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor 

1.16. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii  

1.17. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate 

investiţiilor 

1.18. - Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi 

respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de achiziţie publică 

3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 

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

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Valoarea ofertei stabilită câştigătoare 

3.4. - Nivelul prevăzut în actul normativ care a aprobat finanţarea din fonduri comunitare 

4. Contractul: 

4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

4.2. - Să se încheie cu ofertantul declarat căştigător prin Raportul procedurii 

4.3. - Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/serviciilor/lucrărilor contractate, 

conform actelor justificative 

4.4. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie 

4.5. - Să prevadă acordarea de avansuri, cu respectarea legii 

4.6. - Să prevadă actualizarea preţului, cu respectarea legii 

4.7. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei 

4.8. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.9. - Să se încadreze din punct de vedere al obiectului în categoria cheltuielilor considerate 

eligibile, conform cu acordul/memorandumul/decizia/ contractul/ordinul de finanţare din 

fonduri comunitare şi cu regulile fiecărui organism finanţator 

4.10. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu termenele de livrare/de 

prestare/de execuţie 

4.11. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ORDONANŢĂRE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE PRODUSE, CU EXCEPŢIA 

CELOR FINANŢATE DIN FONDURI COMUNITARE 

Cod C.1. 

                                  

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar individual/global 

1.2. - Contractul/comanda (sau altă formă de angajament juridic) 
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1.3. - Factură fiscală/alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale 

1.4. - Procesul-verbal de recepţie, Nota de recepţie şi constatare de diferenţe sau alte documente 

care atestă livrarea şi recepţia produselor 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată 

4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative 

pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Numărul şi data emiterii facturii 

5.3. - Beneficiarul sumei 

5.4. - Banca beneficiarului 

6. Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte: 

6.1. - Cantitatea de produse recepţionate 

6.2. - Calitatea produselor recepţionate 

6.3. - Preţul unitar al produselor recepţionate 

6.4. - Termenele de livrare 

6.5. - Modalităţile de plată 

 

Notă: În cazul ordonanţărilor de plată privind achiziţia publică de servicii sau lucrări, prezenta listă 

de monitorizare (check-list) se va adapta în mod corespunzător. 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ORDONANŢĂRE DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE  

PLĂŢI DIN FONDURI  PUBLICE, ACORDATE AGENŢILOR ECONOMICI SAU ALTOR 

BENEFICIARI  LEGALI 

Cod C.2.  

                                     

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 



Ministerul 

Finanţelor 

Publice 

                            PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 
Cod: PO–25.02 

Ed. II Rev. 1 

Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la 

instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a 

fost integrat în sfera răspunderii manageriale 

pag. 55/62 

 

 

 

3. Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată 

4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului sumei 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ORDONANŢARE DE PLATA PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL 

CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII ÎNCHEIATE, CU EXCEPŢIA CELOR FINANŢATE DIN 

FONDURI COMUNITARE 

Cod C.3.  

                                     

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar individual/global 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Contractul  de furnizare/servicii/lucrări 

1.4. - Solicitarea de acordare a avansului 

1.5. - Documentul prin care se constituie garanţia legală 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată a avansului 

3. Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată 

4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Disponibilul din cont 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului sumei 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND CHELTUIELILE CARE FAC OBIECTUL 

CONTRACTULUI DE FINANŢARE, ALTUL DECÂT CEL FINANŢAT DIN FONDURI 

COMUNITARE 

Cod C.4. 

                                        

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar individual/global 

1.2. - Contractul de finanţare 

1.3. - Cererea de plată 

1.4. - Nota de autorizare a plăţii 

1.5. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 

1.6. - Avizul de plată 

1.7. - Raportul financiar 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată a sumei reprezentând finanţarea 

3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propusă pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Categoria cheltuielilor considerate eligibile conform contractului de finanţare 

4.5. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţa de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului sumei 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE 

PERSONALULUI, PRECUM ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA 

 

Cod C.5. 

                                   

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii 

1.2. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal 

1.3. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal 

1.4. - Statul de funcţii 

1.5. - Bugetul aprobat 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Încadrarea sumei propusă la plată în: 

3.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.2. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

3.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

4. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: 

4.1. - Numărul maxim de personal stabilit prin buget 

4.2. - Numărul rezultat din statul de funcţii 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Tipul plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului sumei 

6. Respectarea prevederilor legale pentru plata: 

6.1. - Salariilor 

6.2. - Sporurilor 

6.3. - Orelor suplimentare 

6.4. - Premiilor 

6.5. - Altor drepturi salariale 

6.6. - Contribuţiilor 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL 

CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII ÎNCHEIATE, FINANŢATE DIN FONDURI COMUNITARE 

 

Cod C.6.   

                                    

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Decizia/ordinul/contractul de finanţare 

1.2. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări 

1.3. - Cererea de plată a avansului 

1.4. - Nota de autorizare a avansului  

1.5. - Avizul de plată 

1.6. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată a avansului/prefinanţării 

3. Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul specificat în angajamentul legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Disponibilul din cont 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată a avansului/prefinanţării cu cele din 

actele justificative, pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului sumei 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK-LIST) 

 ORDONANŢĂRE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE PRODUSE ÎN CADRUL 

CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII FINANŢATE DIN FONDURI COMUNITARE 

 

Cod C.7. 

         

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar individual/global 

1.2. - Contractul/comanda de achiziţie publică 

1.3. - Factura fiscală aprobată conform prevederilor legale 

1.4. - Procesul verbal de recepţie/Nota de recepţie şi constatare de diferenţe/ alte documente care 

atestă livrarea şi recepţia produselor 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Numărul şi data emiterii facturii 

5.3. - Beneficiarul sumei 

5.4. - Banca beneficiarului 

6. Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte: 

6.1. - Cantitatea de produse/servicii/lucrări recepţionate 

6.2. - Calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate 

6.3. - Preţul/tariful unitar al produselor/serviciilor recepţionate 

6.4. - Termenele de livrare/prestare/execuţie 

6.5. - Modalităţile de plată 

Notă: În cazul ordonanţărilor de plată privind achiziţia publică de servicii sau lucrări, prezenta listă 

de monitorizare (check-list) se va adapta în mod corespunzător. 
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LISTĂ DE VERIFICARE (CHECK - LIST) 

ACORD – CADRU DE ACHIZIŢII PUBLICE 

Cod E.1.  

                                    

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice 

1.2. - Nota privind determinarea valorii maxime estimate  

1.3. - Documentul de aprobare a procedurii de atribuire selectate 

1.4.  - Anunţul/invitaţia de participare la procedură 

1.5. - Documentaţia de atribuire 

1.6. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului 

1.7. - Ofertele 

1.8. - Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia tuturor 

ofertanţilor 

1.9. - Raportul procedurii de atribuire  

1.10. - Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii 

1.11. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor (dacă este cazul) 

1.12. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 

1.13. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate 

investiţiilor  

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Acordul-cadru de achiziţii publice 

3. Acordul – cadru: 

3.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

3.2. - Să se încheie cu ofertantul/ofertanţii declaraţi câştigători în Raportul procedurii 

3.3. - Să prevadă obligaţiile pe care operatorul/fiecare operator economic şi le-a asumat prin 

propunerea tehnică  

3.4. - Să prevadă preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare pe care operatorul/fiecare 

operator economic le-a prevăzut în propunerea financiară 

3.5. - Să prevadă cantitatea maximă totală care poate fi contractată în baza acordului – cadru  

3.6. - Să prevadă durata acordului – cadru 

3.7. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii 

3.8. - Să prevadă actualizarea preţului/tarifului numai cu respectarea legii 

3.9. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor 

3.10. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

 


