
  

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE OLT 

 

 DECIZIA NR. 207 

DIN DATA DE 19.09.2017 

privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu la nivelul C.A.S. Olt 
 

PREŞEDINTELE - DIRECTOR GENERAL 
 

În conformitate cu prevederile : 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, rep., cu completările şi modificările ulterioare; 

- Legii finanţelor publice nr. 500/2002 art. 23-24 , cu modificările ulterioare; 

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată; 

- OMFP nr.923/2014 de aprobare a Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea 

de exercitarea controlului financiar preventiv; 

- Ordinului SGG nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

cu completările şi modificările ulterioare, respectiv Standardul 3 - Competenţa, performanţa; 

Având în vedere:  

- Ordinul C.N.A.S. nr.136/23.02.2017 inregistrat la CAS Olt sub nr.5390 pentru reglementarea unitara 

activitatii de control finanaciar preventive la nivelul CNAS si caselor de asigurari de sanatate exercitarea; 

- Adresa CNAS nr.P1907/23.02.2017 inregistrata la CAS Olt sub nr.5390/02.03.2017 privind acordul 

ordonatorului principal de credite pentru exercitarea la nivelul CAS Olt a controlului financiar preventiv 

propriu de către d-nul ec. Drăguţ Mircea ca titular, si respectiv d-na Nicula Niculina ca inlocuitor; 

- Referatul comisiei de monitorizare nr. 22732/15.09.2017 privind actualizarea cadrului de organizare si 

exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

- Decizia Preşedintelui – Director General nr. 81/03.03.2017 privind exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu la nivelul C.A.S. Olt; 

În temeiul: 

- art. 298, alin. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii rep., cu completările şi 

modificările ulterioare; 

DECIDE : 

Art.1. D-nul ec. Drăguţ Mircea, Consilier superior in cadrul Compartimentului Buget, Financiar,  

Contabilitate este desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu, asupra următoarelor  

documente şi operaţiuni: 

Nr. 

crt. 
Denumirea operaţiunii / documentul Limita 

valorică  

Obs 

0 1 2 3 

A. DESCHIDERE CREDITE BUGETARE,  REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA LOR 

1 Cerere lunara de deschidere a creditelor bugetare sau de suplimentare a acestora - - 

2 Cerere de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate - - 

3 Cerere  pentru efectuarea virărilor de credite intre subdiviziuni bugetare - - 

4 Cerere privind retragerea creditelor bugetare anterior deschise        -        - 

B. ANGAJAMENTE LEGALE 

DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAŢII DE PLATĂ 

1 Contract de furnizare servicii medicale, medicamente,dispozitive medicale, programe nationale 

de sanatate 

- - 

2 Contract/Comandă de achiziţie publică, atribuite prin achiziţie directă - - 

3 Contract subsecvent acordului-cadru incheiat la nivel national - - 

4 Contract de concesionare, cumpărare sau închiriere bunuri sau drepturi asupra lor        -        - 

5 Conventie de garanţie materiala - - 

6 Act adiţional la contractul de achiziţie publică si la contractul  de servicii medicale, 

medicamente, dispozitive medicale 

- - 

7 Act intern de decizie privind organizarea unor acţiuni, evenimente, manifestări cu caracter 

cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii 

de cheltuieli 

- - 

8 Act intern de decizie privind delegarea sau detaşarea personalului, respectiv devizul estimativ 

de cheltuieli 

       -        - 

9 Act administrativ (decizie) contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea 

/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, acordarea 

altor drepturi salariale 

- - 

10 Act administrativ ( decizie  acordare dispozitive medicale, acordare ingrijiri la domiciliu,etc) - - 



  

C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR 

1 Ordonanţare la plată a serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor acordate in baza 

contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale si de programe sanatate 

     - - 

2 Ordonanţare de plată privind plata  concediilor si indemnizatiilor medicale - - 

3 Ordonanţare de plată privind achiziţia publică, concesiunea de lucrări sau servicii - - 

4 Ordonanţare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de furnizare servicii 

medicale sau de  achiziţie publică incheiat de furnizori cu CAS 

- - 

5 Ordonanţare de plată pentru cotizaţii, respectiv contribuţii, taxe etc, la diverse organisme  - - 

6  Ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau 

închiriere 

-        - 

7 Ordonanţare de plată/Dispoziţie de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite 

titularului de decont, care se acordă prin casierie 

- - 

8 Ordonanţare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi a 

obligaţiilor fiscale aferente acestora 

- - 

D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSMITEREA, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL 

BUNURILOR DIN PATRIMONIUL UNITATII 
1 Contract de concesiune de bunuri proprietate publică  - - 

2 Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare bunuri materiale - - 

3 Proces-verbal de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventor si bunurilor materiale -  

4 Proces-verbal de predare- preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată - - 

5 Contract de vânzare- cumpărare a bunurilor disponibilizate  - - 

E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 
1 Strategie de contractare pentru achiziţia publică - - 

2 Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiţii şi a lucrărilor de 

intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri 

- - 

3 Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în interes de serviciu 

şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare directă 

- - 

4 Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării - - 

5 Dispoziţie de încasare către casierie - - 

6 Borderou anexa ordonantare la plata -cereri de restituire sume si indemnizatii din FNUASS - - 
 

Art.2. Cadrul specific si circuitul documentelor supuse controlului financiar preventiv propriu la nivelul CAS 

Olt sunt cele din Anexa 1a. Listele documentelor specifice fiecarui tip de operaţiune parcurse pentru 

verificarea formala a documentelor sunt prevazute prin Anexa 1b (Check-liste), iar Lista actelor normative 

aplicabile operatiunilor sunt cele din Anexa 2. 
 

Art.3. Modelul registrului pentru inregistrarea operatiunilor de viza este cel din Anexa 3, al notei de restituire 

a proiectului operatiunilor care nu a corespuns verificarilor formale este cel din Anexa 4, iar cel pentru 

refuzul la viza este cel din Anexa 5. 
 

Art.4. Perioada de verificare si acordare a vizei de C.F.P.P este de maxim 2 zile lucrătoare in functie de 

volumul operatiunilor si documentelor justificative anexate. 
 

Art.5. Pentru asigurarea continuităţii exercitării controlului financiar preventiv propriu, in situaţia in care 

titularul vizei nu este prezent in unitate sau a iniţiat/participat/semnat o operaţiune care ulterior face obiectul 

vizei, exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv va fi efectuata de catre d-na Nicula Niculina, 

Consilier superior in cadrul Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate. 
 

Art.6.   Persoanele desemnate cu exercitarea C.F.P.P au obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a 

listelor de verificare. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, 

conducerea unitatii aprobă modificări ale listelor anexa, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a controlului. 
 

Art.7. Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Deciziei Preşedintelui Director 

General nr.81/ 03.03.2017 privind exercitarea C.F.P.P la nivelul C.A.S. Olt. 
 

Art.8.  Persoanele nominalizate la art. 1 și art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

  

PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL, 

       CIOCAN VALENTIN-FLORIN          
                         Vizat,                                   Întocmit, 

               Comp. Juridic, Contencios          Comp. R.U.S.E.P., 

                         Administrativ                   Oprescu Alexandrina 

                                                                                Ostroveanu Dragoș 


