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1. Conceptul de control intern/ managerial 

Legislaţia comunitară în domeniul controlului intern este alcătuită, în mare parte, din 

principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană. 

    Modalitatea în care aceste principii se transpun în sistemele de control intern este specifică 

fiecărei ţări, fiind determinată de condiţiile legislative, administrative, culturale etc. 

    În contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislaţia comunitară, 

controlului intern i se asociază o accepţie mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie managerială şi nu 

ca o operaţiune de verificare. Prin exercitarea funcţiei de control, conducerea constată abaterile 

rezultatelor de la ţintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile 

corective sau preventive care se impun. 

    Necesitatea şi obligativitatea organizării controlului intern în entităţile publice sunt 

reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Conform acestui act normativ, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând 

ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite 

de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării 

administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, 

structurile organizatorice, metodele şi procedurile. 

    În pofida faptului că definiţiile date pe plan naţional şi internaţional controlului intern sunt 

numeroase, acestea nu sunt contradictorii în esenţă, toate precizând că nu este vorba de o singură 

funcţie, ci de un ansamblu de dispozitive implementate de către responsabilii de la toate nivelurile 

organizaţiei pentru a deţine controlul asupra funcţionării activităţilor lor. 

    Organizarea sistemului de control intern/managerial al oricărei entităţi publice are în 

vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel: 

    1. obiective cu privire la eficacitatea şi eficienţa funcţionării - cuprind obiectivele legate 

de scopurile entităţii publice şi de utilizarea în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă a 

resurselor, incluzând şi obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice de utilizare 

inadecvată sau de pierderi, precum şi identificarea şi gestionarea pasivelor; 

    2. obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne - includ obiectivele 

legate de ţinerea unei contabilităţi adecvate, de calitatea informaţiilor utilizate în entitatea publică 

sau difuzate către terţi, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: 

disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor; 
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    3. obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne - 

cuprind obiectivele legate de asigurarea că activităţile entităţii se desfăşoară în conformitate cu 

obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne. 

    Proiectarea şi implementarea unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu 

condiţia ca sistemul să respecte următoarele cerinţe: 

    a) să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţii; 

    b) să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile; 

    c) să fie construit cu acelaşi "instrumentar" în toate entităţile publice; 

    d) să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entităţii vor fi atinse; 

    e) costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din 

acesta; 

    f) să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control 

intern/managerial. 

    Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate 

de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile 

entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui 

bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în 

parte. 

    Instrumentarul de control intern/managerial poate fi clasificat în şase grupe mari: 

obiective; mijloace; sistem informaţional; organizare; proceduri; control. 

    Construirea unui sistem de control intern solid este un proces de durată, care necesită 

eforturi importante din partea întregului personal al entităţii şi în mod deosebit din partea 

angajaţilor cu funcţii de conducere. 

    Controlul intern/managerial este în responsabilitatea conducătorilor, care au obligaţia de 

a-l defini, proiecta, implementa şi de a-l perfecţiona continuu. 

    Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune 

orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: 

autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, 

reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, 

supravegherea. 

 

2. Tipuri de control intern 
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Activităţile controlului intern pot fi structurate avându-se în vedere mai multe criterii, după 

cum urmează: 

a) După natura activităţilor verificate (verificărilor efectuate), controlul intern poate fi clasificat 

după cum urmează: 

- Controlul administrativ intern - control ierarhic ce se execută de către persoanele cu funcţii de 

conducere asupra compartimentelor şi persoanelor din subordine; este o sarcină care rezultă din 

atribuţiile de serviciu şi se execută permanent;  

- Controlul financiar de gestiune – reprezintă acele verificări asupra modului de respectare a 

dispoziţiilor legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti pe baza documentelor 

primare şi contabile;  

- Controlul financiar preventiv propriu – reprezintă controlul efectuat pentru preîntâmpinarea 

efectuării operaţiunilor care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrarea în 

limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, stabilite potrivit legii;  

- Controlul reciproc exercitat între compartimentele sau salariaţii entităţii ca urmare a separării 

sarcinilor, a obiectivelor proprii fiecăruia şi a participării la realizarea aceloraşi fluxuri de bunuri şi 

informaţii;  

- Autocontrolul angajaţilor pentru activităţile pe care le desfăşoară;  

- Auditul public intern;  

b) După momentul efectuării verificărilor, controlul intern se clasifică astfel:  

- Controlul preventiv – se exercită înaintea efectuării operaţiunilor;  

- Controlul concomitent – se exercită pe parcursul efectuării operaţiunilor;  

- Controlul ulterior – se exercită după efectuarea operaţiunilor.  

c) După domeniul asupra căruia se exercită, controlul intern se poate clasifica astfel:  

- Controlul organizaţional – controlul care urmăreşte să evidenţieze cum se aplică planul de 

organizare al entităţii, cum se alocă autoritatea şi responsabilităţile, cum funcţionează piramida 

ierarhică;  

- Controlul separării sarcinilor – controlul care vizează diminuarea riscurilor cumulării 

responsabilităţilor, ceea ce presupune reducerea posibilităţilor ca un salariat să  efectueze mai 

multe operaţiuni legate de o tranzacţie (autorizare, plată, gestionare, contabilizare), situaţie care ar 

permite unei persoane să comită sau să ascundă erori, nereguli, în cadrul atribuţiilor pe care le au;  

- Controlul fizic – controlul care are în vedere gestionarea, securitatea activelor şi autorizarea 

accesului la active;  
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- Controlul privind autorizarea şi aprobarea – controlul prin care se urmăreşte dacă operaţiunile se 

realizează în conformitate cu deciziile stabilite de managementul entităţii;  

- Controlul aritmetic şi contabil – controlul care urmăreşte dacă înregistrarea şi prelucrarea 

operaţiunilor economice a fost autorizată, dacă s-au înregistrat toate operaţiunile, dacă înregistrările 

sunt exacte şi corecte. Controlul include verificarea acurateţei aritmetice a înregistrărilor şi 

verificarea corelaţiilor contabile (conturi, balanţe de verificare, situaţii financiare etc.);  

- Controlul personalului – controlul care vizează modul în care selecţia, pregătirea profesională şi 

evaluarea performanţelor profesionale corespunde necesităţilor entităţii, precum şi dacă competenţa 

şi integritatea personalului este adecvată responsabilităţilor atribuite;  

- Controlul privind supervizarea – controlul care urmăreşte să evidenţieze dacă persoanele 

responsabile de urmărirea şi înregistrarea tranzacţiilor zilnice, îşi îndeplinesc sarcinile.  

 

3. Instrumentarul cu care opereaza sistemele de control intern 

 

             Disfunctiile, insuficientele, punctele slabe sau erorile care ar putea fi constatate in 

functionarea unei entitati publice isi vor gasi intotdeauna cauza in defectul unuia dintre 

instrumentele de control intern implementate de conducere, sau in neimplementarea altuia, stabilit 

ulterior ca fiind necesar. 

            Din acest motiv, responsabilii care au sarcina construirii sistemului de control intern intr-o 

entitate publica vor crea, si, dupa caz, vor dezvolta acele instrumente de control intern ce permit 

detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in ansamblul ei, precum si a fiecarei 

activitati/operatiuni in parte. 

            Ca urmare, prin instrument de control intern vom intelege orice procedeu, mijloc sau 

actiune stabilite si implementate, in acest scop, de catre conducere. 

Este lesne de inteles ca instrumentele concrete de control intern vor varia de la o 

entitate la alta, in functie de marimea, complexitatea structurii sale interne, gradul de dispersare a 

centrelor de activitate, natura activitatilor, normele legale aplicabile, obisnuintele de lucru ale 

conducatorilor etc. Dar, oricat de variate si numeroase ar fi, aceste instrumente concrete de control 

intern pot fi grupate in familia de care apartin si aranjate dupa o anumita ierarhie, potrivit rolului pe 

care il au. Astfel, intregul instrumentar de control intern poate fi repartizat in urmatoarele sase 

grupe/familii omogene: 

1 - obiectivele; 

2 - mijloacele; 
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3 - sistemul informational; 

4 - organizarea; 

5 - procedurile; 

6 - controlul. 

            Denumirile grupelor arata ca, in esenta, instrumentele de control intern nu reprezinta idei, 

mijloace, procedee sau practici noi, pentru ca multe dintre ele sunt, deja, cunoscute si aplicate, 

intr-o anumita masura, in cadrul entitatilor publice. 

         Pentru o mai buna intelegere, sunt prezentate, in continuare, succinte comentarii 

explicative privind fiecare dintre cele sase grupe in care se clasifica, potrivit naturii si rolului, 

instrumentele de control intern. 

 

4. Obiectivele 

 

          Precizam ca obiectivele sunt efectele pozitive pe care conducerea incearca sa le realizeze 

sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea incearca sa le evite. 

         Aceasta definire a obiectivelor decurge cu claritate din formularea obiectivelor generale ale 

controlului intern, valabile pentru oricare entitate publica, prezentate, deja, in cadrul primului 

capitol. 

        Avand in vedere aceste obiective generale ale controlului intern, conducatorul entitatii publice 

le va particulariza, in concordanta cu obiectul de activitate si atributiile specifice ale entitatii, in 

obiective globale, precise si clar formulate, cuprinse intr-un document de politica si strategie, ce va 

fi aprobat si adus la cunostinta intregului personal. Este important ca personalul sa le cunoasca si 

sa inteleaga rolul pe care trebuie sa il indeplineasca in realizarea acestor obiective globale. 

       Pornind de la aceste obiective globale si urmarind riguros deplina conformitate cu acestea, 

fiecare persoana cu functie de conducere stabileste obiectivele derivate, specifice activitatilor din 

compartimentul pe care il conduce, asigurand ca obiectivele stabilite: 

- sa fie realiste si in deplina concordanta cu misiunea si atributiile compartimentului; 

- sa fie repartizate in interiorul compartimentului pe sub-obiective individuale, incredintate 

personalului de executie; o buna repartizare trebuie sa constea in: 

 constructie piramidala a sub-obiectivelor care concura la realizarea obiectivelor 

compartimentului; performante de atins, incredintate fiecaruia, in functie de sub-obiective, pentru 

ca acestea sa fie transpuse in realitatea operationala; 

 sa fie masurabile, adica exprimate in indicatori cantitativi sau, dupa caz, calitativi; 
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 sa poata fi monitorizate prin sistemul de informare existent/necesar a fi creat la dispozitia 

managementului si care trebuie sa fie construit in functie de natura indicatorilor proprii 

obiectivelor/sub-obiectivelor incredintate fiecaruia; 

 sa aiba prevazut un termen calendaristic de realizare realist. 

Intr-adevar, nu s-ar putea trece la construirea unui sistem de control intern adecvat, daca 

obiectivele nu sunt stabilite si cunoscute in prealabil. 

 

  

5. Controlul 

             Constituie cea de-a sasea si ultima grupa a instrumentelor de control intern, aplicabile in 

cadrul unei entitati publice. 

 

Controlul este feedback-ul procesului managerial si, prin aceasta, impulsul actiunii manageriale 

continue. Controlul consta in compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzelor care 

determina abaterile (pozitive sau negative) constatate si luarea masurilor cu caracter corectiv 

sau preventiv necesare.  

             In functie de cauzele abaterilor, masurile corective sau preventive pot fi de natura 

previzionala, organizatorica, de coordonare, antrenare sau chiar de evaluare-control. Aceasta 

inseamna ca procesul managerial, concretizat in functiile manageriale mentionate, are ca suport 

exercitarea continua a functiei de evaluare-control. 

Exercitarea acestei functii presupune ca entitatea publica sa isi elaboreze propria strategie de 

control, in vederea evitarii riscurilor ce pot determina abateri nedorite de la politicile si 

obiectivele stabilite. Strategia va viza, in principal: integrarea controlului in componentele 

procesuale si structurale ale organizarii entitatii publice; definirea obiectivelor controlului; stabilirea 

tipurilor de control ce vor fi aplicate, a metodelor si procedurilor ce trebuie utilizate in cadrul 

acestora; elaborarea planurilor/programelor de control; pregatirea personalului cu atributii de 

control; modalitatile de evaluare si valorificare a rezultatelor controalelor; eficacitatea controlului, 

prin prisma criteriului costuri/beneficii. 

           De mentionat ca o strategie, oricat de bine pusa la punct, va ramane un simplu deziderat, 

daca, in vederea exercitarii controlului, nu sunt asigurate urmatoarele premise, absolut necesare: 

- stabilirea precisa a activitatilor, atributiilor, sarcinilor si obiectivelor acestora 

(exprimate prin indicatori cantitativi sau calitativi), pe compartimente si posturi de executie si de 

conducere; 
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- atribuirea de competente adecvate, exact delimitate, pentru indeplinirea sarcinii atribuite;  

- stabilirea in mod corect a responsabilitatilor individuale, pentru indeplinirea sarcinilor atribuite; 

- existenta procedurilor scrise, pentru fiecare activitate care se desfasoara in cadrul entitatii 

publice. 

Exercitarea functiei de evaluare-control nu mai este privita ca o prerogativa exclusiva a unor 

persoane/structuri specializate de control ci, dimpotriva, controlul este considerat ca fiind un 

proces, disipat in intreaga entitate, si, in cadrul caruia fiecare persoana, incepand cu managerul 

general/ordonatorul de credite si terminand cu ultimul angajat, este responsabila sa efectueze un 

anumit tip de control. Astfel, controlul strategic privind realizarea obiectivelor generale revine 

managerilor/conducatorilor de nivel superior, la cei de nivel mediu se exercita controlul tactic al 

indeplinirii obiectivelor derivate (de rangul intai) din cele generale, managerilor/conducatorilor de 

nivel inferior revenindu-le controlul operational cu privire la atingerea obiectivelor derivate de 

rangul doi sau trei, iar in cazul executantilor se exercita autocontrolul in realizarea obiectivului 

sarcinii atribuite. 

Aceste activitati de control imbraca forme multiple. Cele mai frecvent intalnite sunt: 

observarea, supravegherea, compararea, analiza, evaluarea, validarea, raportarea, monitorizarea, 

coordonarea, supervizarea, contrasemnarea, avizarea, autorizarea si aprobarea. 

In functie de momentul in care se exercita, controlul poate fi: preventiv (ex-ante),efectuat 

inaintea aprobarii operatiunii si avand o diversitate de forme concrete, intre care cele mai cunoscute 

sunt controlul financiar preventiv si avizele emise de compartimentul juridic sau cel de alta 

specialitate; ierarhic-operativ (concomitent), executat de persoane cu functii de conducere in timpul 

fluxului procesual; ulterior (ex-post), efectuat post-factum, de regula, de compartimentul de 

control, dar si de catre conducatorii aflati pe diferite nivele ierarhice, pe calea raportarii finale. In 

raport cu sfera obiectivelor sale, poate fi aplicat un control total sau unul selectiv, prin sondaj. 

 

LISTA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA ENTITĂŢILE PUBLICE 

a) Mediul de control 

 Standardul 1 - Etica şi integritatea 

 Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini 

 Standardul 3 - Competenţa, performanţa 

 Standardul 4 - Structura organizatorică 

b) Performanţe şi managementul riscului 
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 Standardul 5 – Obiective 

 Standardul 6 – Planificarea 

 Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor 

 Standardul 8 - Managementul riscului 

c) Activităţi de control 

 Standardul 9 – Proceduri 

 Standardul 10 – Supravegherea 

 Standardul 11 - Continuitatea activităţii 

d) Informarea şi comunicarea 

 Standardul 12 - Informarea şi comunicarea 

 Standardul 13 - Gestionarea documentelor 

 Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară 

e) Evaluare şi audit 

 Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial 

 Standardul 16 - Auditul intern 

 


