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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

1.1.
1.2.
1.3.

Elemente privind
Numele şi
responsabilii
prenumele
Elaborată/Revizuită STAN
LUCIA
Verificat
BROSTESCU
ION
Aprobat

Funcţia
Administrator
financiar I S
Director general
administrativ

Data

Semnătura

11.11.2013
12.11.2013

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Natura reviziilor

2.1.
2.2.

Ediţia 1
Revizia nr. 1

2.3.

Revizia …….

2.4.

Revizia …….

Componenta reviziei

Modificarea, completarea O.G.
nr. 119/1999
Modificarea, completarea sau
abrogarea ……….
Modificarea, completarea sau
abrogarea ……….
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Data de la care se aplică
prevederile ediţiei
sau reviziei ediţiei
01.01.2014
01.01.2014

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Scopul Exemplar Compartiment
Funcţia Numele şi
Data Semnătura
difuzării
nr.
prenumele primirii
Aplicare
Adm.financiar
Informare
Adm.financiar
Evidenţă
Adm.financiar
Arhivare
Adm.financiar
Alte
Adm.financiar
scopuri

4. Scopul procedurii operaţionale
De a stabili un set de reguli şi operaţiuni unitare pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau
destituirea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Se aplică tuturor persoanelor care sunt implicate, prin atribuţiile stabilite în fişa de post, în
activitatea de numire, suspendare, schimbare sau destituire a persoanelor responsabile cu exercitarea
controlului financiar preventiv propriu în Universitatea din Pitești.

6. Reglementări aplicabile activităţii privind numirea, suspendarea, schimbarea sau
destituirea persoanelor responsabile cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 119/999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările
ulterioare.

7. Descrierea procedurii operaţionale
Controlul financiar preventiv propriu reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea şi
regularitatea documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină
acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei
competenţe delegate în condiţiile legii.
Controlul financiar preventiv propriu se exercită prin acordarea vizei de control financiar preventiv
propriu, de către persoana/persoanele numită/numite în acest sens de către rectorul Universității din
Pitești.
Persoana/persoanele numită/numite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să
fie altele decât cele care iniţiază operaţiunea supusă controlului financiar preventiv propriu.
Numirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu
Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei/persoanelor cu exercitarea controlului
financiar preventiv propriu se face de către rectorul Universității din Pitești, cu acordul Ministerului
Educației Naționale – Direcţia generală buget-finanțe.
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Pentru obţinerea acordului de la Ministerul Educației Naționale – Direcţia generală buget-finanțe,
ordonatorul principal de credite stabileşte persoana/persoanele care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile de
numire pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, Ministerului
Finanţelor Publice emiterea acordului.
Pentru obţinerea acordului sunt transmise următoarele documente:
 curriculum vitae;
 minimum două scrisori de recomandare;
 lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în
condiţiile specifice Universitatea din Pitești;
 declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute în Codul
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitate de control financiar
preventiv propriu, prevăzut de Anexa 8 la O.M.F.P. nr. 522/2003.
Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Educației Naționale
analizează documentele primite, după caz, poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi,
în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă.
După obţinerea acordului de la Ministerul Educației Naționale – Direcţia generală buget-finanțe,
ordonatorul de credite emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite
activitatea de control financiar preventiv propriu.
Decizia internă de numire trebuie să cuprindă informaţii precum:
 numele şi prenumele persoanei desemnate;
 funcţia persoanei desemnate;
 perioada pentru care este responsabilizată cu această activitate;
 limitele de competenţă în exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei).
Persoana/Persoanele numite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să aibă
competenţele profesionale stabilite în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în Cadrul
general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.
Persoana/Persoanele numite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să
respecte Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu, prevăzut de Anexa 8 la O.M.F.P. nr. 522/2003.
În vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, este/sunt numită/numite
persoana/persoanele angajată/angajate în cadrul entităţii publice şi care trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
 au numai cetăţenie română şi domiciliul în România;
 cunosc limba româna, scris şi vorbit;
 au capacitate deplină de exerciţiu;
 au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 au studii superioare economice sau juridice;
 au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor
publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice;
 nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu
exercitarea acestei activităţi;
 prezintă minimum două scrisori de recomandare.
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Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt numite, de regulă, din cadrul
serviciului economic, dar pot face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective
trebuie să fie altele decât cele care iniţiază, aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.
Principiile care stau la baza exercitării controlului financiar preventiv propriu sunt:
 Competenţa profesională;
 Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor;
 Obiectivitate;
 Conduită morală;
 Confidenţialitate;
 Incompatibilitate.






Nu pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu următoarele persoane:
care sunt urmărite penal;
care sunt în curs de judecare sau după condamnare a intervenit amnistia (aceste persoane pot fi
desemnate pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu după doi ani de la
data aplicării amnistiei);
cele cărora li s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei şi se află în cursul termenului de
încercare;
care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice;
care se află în conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse spre avizare.

Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei/persoanelor desemnată/desemnate să exercite
activitate de control financiar preventiv propriu
Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei/persoanelor din activitatea de exercitare a
atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă emis de către
conducătorul Universității din Pitești, cu acordul Ministerului Educației Naționale – Direcţia generală
buget-finanțe .
Acordul de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei/persoanelor desemnată/desemnate să
exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, se emite astfel:
 conducătorul Universitatații din Pitesti notifică în scris Ministerului Educației Naționale – Direcţia
generală de buget-finanțe cu privire la intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei
desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi cu privire la motivele
avute în vedere;
 Ministerul Educației Naționale – Direcţia generală buget-finanțe preventiv analizează motivele şi
poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în
termen de 10 zile, se pronunţă în scris;
 în cazul obţinerii acordului, conducătorul Universității din Pitești procedează la emiterea deciziei
interne.
Persoana/Persoanele desemnată/desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
poate/pot fi suspendată/suspendate dacă se află în următoarele situaţii:
 se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 efectuează serviciul militar;
 este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de
procedură penală;
 se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.
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Persoana/Persoanele desemnată/desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
poate/pot fi schimbată/schimbate dacă se află în următoarele situaţii:
 a devenit incompatibilă pentru această activitate;
 a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care
această schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;
 la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;
 dacă în urma rapoartelor de control ori de audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control
financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale;
 la modificarea locului de muncă de către angajator.
Destituirea din funcţie a persoanei/persoanelor care exercită activitatea de control financiar
preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.

FORMULARE care se întocmesc

 Anexa 1 – Solicitarea acordului de numire, suspendare, destituire sau schimbare
 Anexa 2 – Ordin/Decizia internă de numire
 Anexa 3 – Ordin/Decizia internă de suspendare, destituire sau schimbare
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PROCEDURĂ
Pas

Responsabil(i)

Timp
alocat*

Descriere

Termen**

Riscuri

I. DESEMNAREA PERSOANEI/PERSOANELOR CARE EXERCITĂ ATRIBUŢII PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
1.

Conducătorul
instituţiei publice

Stabileşte persoana/persoanele care îndeplinesc condiţiile de
exercitare a controlului financiar preventiv propriu.

Stabileşte o persoană
incompatibilă.

2.

Persoana /
persoanele care
urmează să
exercite activitatea
de control
financiar preventiv
propriu

Pregătesc documentele necesare obţinerea acordului, respectiv:
- curriculum vitae;
- minimum două scrisori de recomandare;
- lucrarea de concepţie privind organizarea şi exercitarea
controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice
Universității din Pitești;
- declaraţia privind respectarea prevederilor referitoare la
incompatibilităţi.

Să nu pregătească
toate documentele.

3.

Conducătorul
instituţiei publice

Solicită acordul Ministerului Educației Naționale – Direcţia
generală buget-finanțe, pentru numire.

Solicitarea acordului
nu este depusă prin
registratură.

Analizează documentele primite.

4.

Ministerul
Educației
Naționale –
Direcţia generală
buget-finanțe

După caz, poartă consultări directe cu persoana propusă pentru
numire pentru exercitarea atribuţiilor de control financiar
preventiv propriu.
Transmite acordul cu privire la numire.
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10 zile de la
primirea
solicitării

În urma consultărilor,
Ministerul Educației
Naționale nu este de
acord cu persoana
propusă.

Pas

Responsabil(i)

Timp
alocat*

Descriere

Termen**

Riscuri
Decizia internă de
numire nu cuprinde
toate elementele,
respectiv:

5.

Conducătorul
instituţiei publice

6.

Persoana/persoanele care urmează
să exercite
activitatea de
control financiar
preventiv propriu

Emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care
urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv
propriu.

Primesc un exemplar al deciziei interne de numire.
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- numele şi
prenumele persoanei
desemnate;
- funcţia persoanei
desemnate;
- perioada pentru care
este responsabilizată
cu această activitate;
- limitele de
competenţă în
exercitarea
controlului financiar
preventiv propriu;
- termenul pentru
pronunţare
(acordarea/refuzul
vizei).
Persoana/persoanele
care urmează să
exercite activitatea de
control financiar
preventiv propriu nu
a/au primit un
exemplar al deciziei.

Pas

Responsabil(i)

Timp
alocat*

Descriere

Termen**

Riscuri

II. SUSPENDAREA, SCHIMBAREA SAU DESTITUIREA PERSOANEI/PERSOANELOR DESEMNATĂ/DESEMNATE SĂ
EXERCITE ACTIVITATE DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
1.

Conducătorul
instituţiei publice

Notificarea nu este
depusă prin
registratură.

Notifică, în scris, Ministerul Educației Naționale–Direcţia
generală buget-finanțe, cu privire la intenţia de suspendare,
schimbare sau destituire.
Analizează motivele suspendării, schimbării sau destituirii.

2.

3.

Ministerul
Educației
Naționale –
Direcţia generală
buget-finanțe

Conducătorul
instituţiei publice

După caz, poartă consultări directe cu persoana propusă pentru
numire suspendare, schimbare sau destituire.
Transmite acordul cu privire la suspendare, schimbare sau
destituire.

10 zile de la
primirea
solicitării

Emite decizia internă de suspendare, schimbare sau destituire.

* Timpul alocat operaţiunii îl stabileşte fiecare instituţie publică, în funcţie de specificul instituţiei.
** Termenul pentru realizarea operaţiunii se stabileşte de fiecare instituţie publică, în funcţie de specificul instituţiei.
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În urma consultărilor,
Ministerul Educației
Naționale consideră
că nu este de acord cu
suspendarea,
schimbarea sau
destituirea.

Decizia internă nu
este adusă la
cunoştinţă persoanei
în cauză.

Anexa - adresa pentru aprobare la Ministerul Educației Naționale
Antet
CĂTRE,
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE

În conformitate cu prevederile O.G.119/1999, privind auditul public intern si
controlul financiar preventiv, modificată și completată prin Legea 84/2003, O.M.F.P.
522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv, vă înaintăm în vederea avizării persoanelor propuse a acorda viza de
control financiar preventiv la Universitatea din Pitești:
1. Ec. _________________
2. ____________________
Anexăm alăturat CV-urile și declarațiile pe proprie răspundere cu privire la situațiile
de incompatibilitate.
Vă mulțumim!

RECTOR,
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Anexa – Ordin/Decizie internă de numire

Nr.................... din…………………

ORDIN/DECIZIE

Domnul/Doamna ................. din cadrul ................ (denumirea compartimentului) având funcţia de
……………………………………. este desemnat/desemnată să exercite controlul financiar preventiv
propriu în perioada …………
Competenţa persoanei desemnate se referă la următoarele documente şi operaţii:
Nr.
crt.
0

Denumirea documentului
(operaţiunii)
1

Limita valorică

Observaţii

2

3

Ordonator de credite
Nume, prenume

10

