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SECŢIUNEA 2.  
COMPORTAMENTUL, CONDUITA, 

ATITUDINEA  INSPECTORULUI FISCAL FAŢĂ
DE CONTRIBUABILI

1. Comportamentul în cadrul instituţiei

Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:

1. să promoveze în cadrul serviciului relaţii bazate pe responsabilitate, 
loialitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional;

2. să îndeplinească sarcinile de serviciu în limitele competenţelor şi 
responsabilităţilor atribuite;

3. să îndeplinească toate sarcinile dispuse de conducătorii ierarhici, cu 
condiţia ca acestea să nu contravină dispoziţiilor legale;

4. să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea 

instituţiei.

2. Conduita inspectorilor de control fiscal

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu Inspectorii de control fiscal 
sunt obligaţi:
1. Să respecte constituţia, legile ţării, reglementările şi normele privind  

controlul fiscal, regulamentul de organizare şi funcţionare;
2. Să respecte orice dispoziţie internă cu caracter oficial;
3. Să manifeste loialitate faţă de ţară şi faţă de instituţia controlului 

fiscal;
4. Să respecte şi să aplice principiile codului etic;
5. Să nu facă discriminări în relaţiile cu contribuabilii, să nu acorde 

privilegii acestora;
6. Să nu accepte favoruri sau beneficii pentru ei înşişi sau pentru 

membrii familiei;
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7. Să nu se angajeze niciodată în relaţii de afaceri cu contribuabilii, 
persoane fizice sau juridice, direct ori indirect, relaţii care ar afecta 
îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de 
serviciu;

8. Să se abţină, în activitatea desfăşurată, de la orice comportament 
care ar discredita funcţia de inspector de control fiscal;

9. Să nu se lase influenţaţi de interesele personale şi nici de presiunile 
de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

10. Să acţioneze pentru combaterea fraudei, corupţiei, traficului ilicit de 
mărfuri şi bunuri şi a altor acţiuni ilicite;

11. Să sesizeze conducătorului ierarhic cazurile în care li se cere să 
acţioneze contrar codului etic;

12. Să sesizeze faptele ilicite de care au luat cunoştinţă în exerciţiul 

funcţiei.

3. Atitudinea faţă de contribuabili

În relaţiile cu contribuabilii Inspectorii de control fiscal sunt 
obligaţi:
1. Să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de 

problemele cu care se confruntă contribuabilii şi să considere 
contribuabilul nu doar ca pe un plătitor de impozite şi taxe, ci şi ca 
pe un partener egal, având drepturi şi obligaţii clar stabilite prin 
lege;

2. Să acorde importanţă şi timpul necesar discuţiilor cu contribuabilii 
sau cu cei desemnaţi legal în acest sens pentru a fundamenta 
constatările pe baza tuturor argumentelor contribuabilului;

3. Să acorde contribuabilului o perioadă rezonabilă de timp pentru a 
furniza orice informaţii, cu excepţia situaţiilor în care documentele 
trebuie puse imediat la dispoziţie;
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4. Să solicite contribuabilului să clarifice aspectele pentru care 
consideră că sunt necesare informaţii suplimentare;

5. Să îşi formuleze şi să îşi exprime independent opinia faţă de 
contribuabil, să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi 
dacă este cazul, rezervele  faţă de argumentele contribuabilului;

6. Să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe 
criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, 
religie sau convingeri politice;

7. Să dea dovadă de sinceritate, profesionalism şi respect faţă de 
persoanele cu care intră în relaţii de serviciu;

8. Să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, evitând să prelungească în mod inutil  perioada de 
desfăşurare a controlului;

9. Să motiveze în scris deciziile luate.

SECŢIUNEA   3. 
DEMNITATEA, SPRIJINUL PROFESIONAL ŞI 

MEDIUL DE LUCRU AL INSPECTORULUI 
FISCAL

Inspectorii de control fiscal sunt obligaţi:
a. să apere demnitatea funcţiei şi să nu lezeze prestigiul autorităţii 

controlului fiscal;
b. să nu răspundă la provocările adresate de orice persoană cu care vin 

în contact prin natura activităţii, cu privire la persoanele lor, colegii 
sau instituţia din care fac parte.

Inspectorii de control fiscal beneficiază:
1. De protecţia legii, în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
2. De drepturile recunoscute de lege;
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3. De sprijin pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi 
activităţii lor profesionale;

4. De pregătire profesională, iniţială şi continuă, pe tot parcursul 
carierei lor;

5. De condiţii de muncă de natură să le ocrotească sănătatea şi 
integritatea fizică;

6. De dotările de material necesare, care să le permită îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu în condiţii optime şi cu operativitate.

SECŢIUNEA 4. 
RESPONSABILITATEA INSPECTORILOR DE 

CONTROL FISCAL 

Inspectorii de control fiscal răspund faţă de entităţile controlate 
şi anume:
1. Persoanele fizice române şi străine;
2. Societăţi comerciale;
3. Companii naţionale;
4. Organizaţii;
5. Asociaţii sau fundaţii nonprofit;
6. Instituţii publice;

7. Alte entităţi potrivit legii,  care desfăşoară activităţi pe teritoriul   

României, contribuabili care au obligaţii faţă de bugetul de stat.
Responsabilitatea unui Inspector de control fiscal faţă de 

entităţile controlate nu impune satisfacerea intereselor acestora.
Inspectorul de control fiscal trebuie să-şi asume întreaga 

responsabilitate cu privire la constatările înscrise în procesul-verbal de 
control fiscal.
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CAPITOLUL 6
CURTEA DE CONTURI

SECŢIUNEA 1. 
NOŢIUNI GENERALE DESPRE CURTEA DE 

CONTURI

1. Definiţia Curţii de Conturi

Potrivit art. 1  alin. 1 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curtea de Conturi  republicată40  Curtea de Conturi  exercită 
controlul asupra modului de formare, de administrare şi de 
întrebuinţare  a resurselor fiannciare ale statului.

2. Principiile de funcţionare a Curţii de Conturi

Principiile de funcţionare ale Curţii de Conturi sunt:
1. Principiul unicităţii instituţiei în sistemul de Drept Român rezultă 

din sintagma “ instituţie supremă”. Prin urmare, Curtea de Conturi 
se află în vârful piramidei organelor de control financiar şi fiscal în 
domeniu;

2. Principiul independenţei41 Curţii de Conturi în raport cu celelalte 
instituţii ale statului de drept rezultă din art. 20 potrivit căruia
„Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în 
conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Constituţie şi în prezenta 
ordonanţă de urgenţă”. Curtea de Conturi decide în mod 
independent asupra programului său de activitate. Curtea de 

                                                     
40 Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 

republicată în Monitorul Oficial al României nr. 282/29.04.2009.
41 Art. 20-26 din O.U.G. nr. 43/2006.
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Conturi nu poate fi obligată de nicio altă autoritate publică să 
efectueze acţiuni de control. 

3. Funcţiile Curţii de Conturi

Funcţia Curţii de Conturi prevăzută de art. 140 alin. 1 din 
Constituţie care dispune: Funcţia de control financiar presupune 
exercitarea controlului asupra modului de formare, de administrare şi de 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. 

Potrivit art. 3 alin 2  din O.U.G. nr. 43/2006 „Funcţia de 
control a Curţii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public 
extern prevăzute în standardele proprii de audit elaborate în 
conformitate cu standardele de audit internaţional general acceptate”. 
Deci, cu ajutorul funcţiei de control financiar se realizează o activitate 
de verificare a legalităţii naşterii, modificării şi stingerii raporturilor 
juridice financiare în scopul aplicării corecte a legislaţiei financiare.  
Curtea de Conturi îşi exercitã funcţia de control financiar  asupra 
modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi asupra modului 
de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale.

4. Rolul Curţii de Conturi

Curtea de Conturi, în exercitarea rolului său, efectuează audit 
financiar extern şi audit al performanţei în sectorul public, precum şi 
alte acţiuni specifice de audit, cu respectarea prevederilor Constituţiei 
României, republicată, şi a reglementărilor legale. 

Curtea de Conturi poate desfăşura tipurile de audit prevăzute  
mai sus atât în mod distinct, cât şi în formă combinată, atunci când 
obiectivele auditului se întrepătrund. 
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SECŢIUNEA 2. 
ATRIBUŢIILE CURŢII DE CONTURI

Atribuţiile Curţii de Conturi s-au cristalizat şi conturat în timp, 
într-o prezentare sintetică pot fi redate pentru majoritatea Curţilor de 
Conturi existente, astfel:

1. Realizarea moralităţii, eticii şi echităţii în domeniul fiscalităţii 
trebuind să constate dacă:

 impozitele sunt într-o proporţie corespunzătoare în 
veniturile totale ale societăţii;

 sarcina fiscalităţii este etică în raport cu toţi cetăţenii şi 
cu fiecare în parte fără privilegii;

 fiscalitatea are un nivel care să stimuleze prosperitatea 
individuală şi naţională (ea nu trebuie să fie inhibatorie, 
ci stimulativă).

2. Realizarea legalităţii în domeniul financiar ceea ce presupune 
ca:

 nivelul cheltuielilor să fie stabilit cu limită maximă;

 toate veniturile să aibă provenienţă legală.
3. Realizarea disciplinei în sistemul financiar prin prevenirea, 

constatarea şi combaterea ilegalităţii şi imoralităţii.
Curtea de Conturi îndeplineşte următoarele atribuţii de audit:

1. audit financiar extern;
2. audit al performanţei în sectorul public;
3. alte acţiuni specifice de audit.

Curtea de Conturi poate desfăşura tipurile de audit menţionate 
mai sus atât în mod distinct, cât şi în formă combinată, atunci când 
obiectivele auditului se întrepătrund. 
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De asemenea Curtea de Conturi, pe lângă atribuţiile de audit, 
are şi atribuţii de42:

1. atribuţii de raportare;
2. atribuţii de consultare;
3. atribuţii de avizare;
4. atribuţii de informare publică.

1. Auditul financiar extern

Curtea de Conturi43 desfăşoară activitatea de audit extern la 
instituţii publice şi la alte entităţi, pentru care prin lege este prevăzută 
competenţa Curţii de Conturi. 

În scopul realizării obiectivelor auditului extern în sectorul 
public, Curtea de Conturi are competenţa de a solicita informaţii şi 
documente şi de a face verificările pe care le consideră necesare, 
inclusiv la faţa locului, la persoane juridice care: 

a. administrează şi/sau utilizează fonduri publice; 
b. sunt companii/societăţi naţionale, regii autonome, societăţi 

comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială 
este acţionar majoritar; 

c. administrează bunuri ori servicii aparţinând domeniului public 
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale în 
baza unor contracte de concesiune, de închiriere sau a altor 
forme de administrare; 

d. beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, de 
subvenţii sau de alte forme de sprijin financiar din partea 
statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a instituţiilor 
publice. 

                                                     
42 Art. 4 alin. 3. din O.U.G. nr. 43/2006.
43 Art. 3 alin 4-6 din O.U.G. nr. 43/2006.

Extras din volumul: Anitei, N. C. (2011). Reglementarea juridica a organelor cu atributii de control
financiar-fiscal. Iasi, Romania: Lumen.



Nadia Cerasela ANIŢEI

119

Curtea de Conturi desfăşoară activităţi de audit la autorităţi 
publice internaţionale şi la alte instituţii cu sediul în ţară sau în 
străinătate, dacă prin acorduri, memorandumuri de înţelegere, convenţii 
sau alte forme de înţelegere internaţională se stabileşte această 
competenţă. 

Potrivit art. 5 din O.U.G. nr. 43/2006 Curtea de Conturi 
efectuează auditul financiar extern în sectorul public asupra 
următoarelor conturi de execuţie: 

   a) contul general anual de execuţie a bugetului de stat; 
   b) contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 

sociale de stat; 
   c) conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale; 
   d) conturile anuale de execuţie a bugetelor locale ale 

municipiului Bucureşti, judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti, 
municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

   e) contul anual de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului; 
   f) conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice 

autonome; 
   g) conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, după caz; 

   h) conturile anuale de execuţie a bugetelor instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii; 

   i) contul general anual al datoriei publice a statului; 
   j) contul anual de execuţie a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile; 
   k) alte conturi de execuţie a unor bugete prevăzute de lege. 
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Curtea de Conturi 44este abilitată să efectueze audit financiar 
extern asupra conturilor de execuţie prevăzute la art. 5, la instituţiile 
publice conduse de ordonatori principali de credite, precum şi la 
instituţiile publice subordonate, conduse de ordonatori secundari sau 
terţiari de credite, pe bază selectivă, conform programului anual propriu 
de activitate. 

Activitatea de audit financiar extern45 în sectorul public a Curţii 
de Conturi se desfăşoară cu respectarea standardelor proprii de audit, 
adoptate pe baza standardelor de audit INTOSAI, Liniilor directoare 
europene de aplicare a standardelor INTOSAI şi a altor standarde de 
audit relevante pentru sectorul public.

2. Auditul performanţei în sectorul public46

Curtea de Conturi efectuează auditul performanţei utilizării 
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi al 
modului de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale.

Curtea de Conturi efectuează o evaluare independentă asupra 
economicităţii, eficienţei şi eficacităţii cu care o entitate publică, un 
program, un proiect, un proces sau o activitate utilizează resursele 
publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Auditul performanţei se poate efectua atât la finalul, cât şi pe 
parcursul desfăşurării proiectelor, programelor, proceselor sau 
activităţilor. 

                                                     
44 Art. 6 din O.U.G. nr. 43/2006.
45 Art. 9 din O.U.G. nr. 43/2006.
46 Art. 10 - 11 din O.U.G. nr. 43/2006. 
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Activitatea de audit al performanţei se desfăşoară în conformitate 
cu metodologia proprie de audit al performanţei, adoptată pe baza 
standardelor de audit INTOSAI şi a celei mai bune practici în domeniu 
şi se finalizează prin elaborarea unui raport de audit. 

Prin constatările şi recomandările sale, auditul performanţei 
trebuie să conducă la diminuarea costului resurselor sau la sporirea 
rezultatelor. 

3. Alte acţiuni specifice de audit 

Curtea de Conturi auditează47:

 modul în care autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării 
respectă metodele şi procedurile de privatizare prevăzute de 
lege, precum şi modul în care acestea au asigurat respectarea 
clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare, 
indiferent de momentul în care s-a desfăşurat procesul de 
privatizare;

 modul în care sunt respectate dispoziţiile legale referitoare la 
administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare rezultate 
din acţiunile de privatizare;

 sistemul colectării veniturilor care formează bugetul general 
consolidat. În acest scop, auditorii publici au acces neîngrădit 
la actele şi documentele din dosarele fiscale ale 
contribuabililor;

 buna gestiune financiară a achiziţiilor publice, concesiunilor, 
închirierilor sau alte forme de administrare a bunurilor şi 
serviciilor aparţinând domeniului public ori privat al statului 
sau al unităţilor administrativ-teritoriale. 

                                                     
47 Art. 12 - 13 din O.U.G. nr. 43/2006. 
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