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Rezumat. Controlul Financiar Intern Public (PIFC) a fost 
dezvoltat de Comisia Europeană. PIFC este un set de principii al 
sistemului de control financiar intern creat cu scopul de a controla, 
audita şi superviza modul de folosire a bugetelor naţionale şi a bugetului 
şi fondurilor Uniunii Europene. Are ca scop, de asemenea, impulsionarea 
reformelor sistemului intern de control în sectorul public în ţările 
candidate. De aceea, se aşteaptă de la ţările candidate formarea şi 
dezvoltarea unui sistem de control financiar intern în concordanţă cu 
conceptual stabilit de Uniunea Europeană, ce se bazează pe Standardele 
Internaţionale, şi cele de bune practici din ţările europene. Începând cu 
anul 2003 Republica Croată a iniţiat activităţi intense pentru crearea şi 
dezvoltarea sistemului de control financiar intern în concordanţă cu 
regulamentele Uniunii Europene. Urmând conceptul iniţial, Republica 
Croată a realizat numeroase activităţi în ultimii şase ani în direcţia 
stabilirii bazelor necesare pentru crearea şi dezvoltarea sistemului, 
printre care: adopţia documentelor strategice iniţiale; propunerea de 
legi; crearea capacităţilor organizaţionale şi a resurselor umane; 
implementarea sistemului pentru consumatorii bugetari la nivel 
guvernamental central şi la nivel local. În această lucrare vom prezenta 
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etapele implementării PIFC în sectorul public croat. Pentru fiecare etapă 
vom prezenta impactul pe care aceasta l-a avut asupra dezvoltării Noului 
Management Public în Croaţia şi schimbările în structurile 
organizaţionale şi în resursele umane cauzate de acest proces. De 
asemenea, vom oferi o opinie critică asupra acestui proces şi asupra 
problemelor apărute în cadrul implementării. În această lucrare vom 
prezenta abordările implementării PIFC în Slovenia şi Bosnia & 
Herzegovina şi le vom compara cu procesul din Croaţia. 
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