
ORDIN   Nr. 3291 din 30 noiembrie 2009 
pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 

 
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din 15 decembrie 2009 
 
    Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind 
auditul public intern şi controlul financiar preventiv, 
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Anexa nr. 8 "Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu" la Normele 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La punctul 3 , litera a) va avea următorul cuprins: 
    "a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;". 
    2. Punctul 11 va avea următorul cuprins: 
    "11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar 
preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul 
entităţii publice care a avizat numirea. 
    Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de 
credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al 
oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea 
centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, în 
vederea emiterii acordului, următoarele documente: 
    - propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea 
persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe 
anul respectiv; 
    - extrase din rapoartele auditului public intern şi Curţii de Conturi, unde este 
cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu." 
    ART. II 
    Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările 
aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de internet a Ministerului 
Finanţelor Publice. 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. IV 



    Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi 
control va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
                      p. Ministrul finanţelor publice, 
                              Ioan Nicolescu, 
                             secretar general 
 
    Bucureşti, 30 noiembrie 2009. 
    Nr. 3.291. 
 

                              --------------- 


