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Controlul intern – reglementare legala

• O.G. nr. 119/ 31.08.1999, impreuna cu normele
metodologice de aplicare, inlatura confuzia
dintre controlul intern si auditul intern

„nu trebuie făcută nici o confuzie între controlul intern, ca
ansamblu de măsuri la dispoziţia conducătorului
instituţiei, menit�Va �asigure buna funcţionare a instituţiei
şi auditul intern, care fiind tot un control de tip endogen, 
este un control de tip evaluare, şi mai ales este un 
control final, ultimul din seria controalelor efectuate de 

structurile proprii ale instituţiei în cauză”
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Criterii de comparatie

Nu are o metodologie specifică, ci se 
bazează pe respectarea prevederilor 
legale sau proprii

Are o metodologie clar stabilită, 
specifică, vizind evaluarea riscurilor şi 
adăugarea de valoare

Metodologia
utilizata

Face constatări, stabileşte răspunderi şi 
urmăreşte valorificarea constatărilor

Verifică sesizările făcute de către
acţionari, emite recomandări
Întocmeşte rapoarte de audit intern
privind gestiunea societăţii

Masuri
intreprinse

Raportează şefului ierarhic şi nu la cel
mai înalt nivel al conducerii

Adunării generale sau Consiliului de 
administraţie

Cui raporteaza

Conducerea entităţii de la toate niveleleAcţionarii, Consiliul de Administraţie, 
sala salariaţii, directorii

Beneficiari

Elaborează politici, norme şi proceduri
pentru buna funcţionare a entităţilor şi 
eliminarea riscurilor

Supravegherea gestiunii societăţii şi
verificarea legalitatii situaţiilor 
financiare 

Evaluează şi face recomandări
adecvate pentru îmbunătăţirea
procesului de guvernanţă

Obiective

Organizat la fiecare nivel al conduceriiOrganizat la cel mai înalt nivelPozitionarea
functiei

Integrat societăţii comercialeIntegrat societăţii comerciale sau poate
fi o firmă specializată externă

Statut

Controlul internAuditul internCriterii
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Cerintele generale ale controlului intern

a) asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea 
sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor 
asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor; 

b) asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi 
de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment 
solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern; 

c) asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de 
execuţie, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importantei şi 
rolului controlului intern; 

d) stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât 
acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate 
misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

e) supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor 
activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a 
obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori 
se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor 
operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, 
ineficace sau ineficient.
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Cerintele specifice controlului intern
a) reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, 

a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor 
semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod 
adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile 
cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; 

b) înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor 
şi evenimentelor semnificative;�

c) asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de 
către persoane special împuternicite în acest sens; 

d) separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între 
persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi 
înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredinţate unor 
persoane diferite; 

e) asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; 

f) accesarea resurselor şi documentelor numai de către 
persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea 
şi păstrarea lor.
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Controlul financiar preventiv - CFP

Este activitatea prin care se verifica legalitatea si
regularitatea operatiunilor efectuate.

CFP contribuie la realizarea unui management 
eficient al activitatii economice, obiectivul sau
principal fiind de a opri inainte de efectuare toate
documentele privind operatiuni care nu sunt
legale, reale, oportune, economicoase si 
eficiente in faza de angajare si de plata/  
incasare, dupa caz.
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Directii de operare a CFP

Se supun obligatoriu controlului preventiv
urmatoarele operatiuni:
– incheierea contractelor cu partenerii interni si externi;

– incasarile in lei si valuta de orice natura efectuate;

– trecerea pe cheltuieli a unor sume prin care se 
diminueaza profitul sau capitalul;

– angajarea, inchirierea sau concesionarea bunurilor;

– angajarea de credite si utilizarea acestora;

– regimul amortizarilor;

– regimul provizioanelor;

– administrarea capitolelor de cheltuieli, etc.
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Controlul financiar de gestiune - CFG
Verifica respectarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea si 
gospodarirea mijlocelor materiale si banesti pe baza documentelor
inregistrate in contabilitate si a documentelor din evidenta tehnico-
operativa.

Obiective:
• Sa asigure existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si

valorilor de orice fel si detinute cu orice titlu;
• Sa-si asume coordonarea utilizarii valorilor materiale de orice fel, 

declasarea si casarea de bunuri;
• Sa monitorizeze eficient fluxurile financiare, in numerar sau prin

cont, in lei si valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a 
retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

• Intocmirea si circulatia documentelor primare, a documentelor de 
evidenta tehnico-operativa de gestiune; etc.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Modalitati de operare
• CFG se efectueaza cel putin o data pe an, in ordinea si 

la data prevazuta in graficele de control trimestriale si 
anuale.

• CFG se efectueaza in totalitate sau prin sondaj in raport
cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de 
sustragere, conditiile de pastrare si depozitare, frecventa
abaterilor constatate anterior, etc.

• Constatarile vor fi consemnate in procese verbale sau
note de constatare cu formularea de concluzii si 
recomandari; dupa caz, se vor indica prevederile legale
incalcate si se vor determina consecintele economice, 
financiare, patrimoniale, persoanele vinovate, precum si 
masurile luate in timpul controlului si cele stabilite a se 
lua in continuare.
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Atributele controlului intern

• Eficacitatea – gradul de indeplinire a obiectivelor programate
pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul
proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective;

• Eficienta – maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie
cu resursele utilizate;

• Legaliatea – caracteristica unei operatiuni de a respecta
toate prevederile legale care-I sunt aplicabile;

• Oportunitatea – caracteristica unei operatiuni de a servi in 
mod adecvat, in circumstante date, realizarii obiectivelor
asumate;

• Regularitatea – caracteristica unei operatiuni de a respecta
sub toate aspectele ansamblul principiilor si normelor
procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de 
operatiuni din care face parte. 
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