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1. Scopul procedurii  

 

a) Prezenta procedura stabileste regulile şi responsabilitãţile pentru desfaşurarea activitãţilor 

privind evidenţa şi decontarea cheltuielilor cu combustibilii, evidenţierea și gestionarea 

bonurilor BVCA, stabilirea atribuţiilor privind desemnarea persoanei / persoanelor 

responsabile pentru certificarea (semnarea) documentelor justificative privind consumul de 

carburanţi şi a transmiterii documentelor la Direcţia Financiar Contabilã, precum și a modului 

de primire și eliberare a foilor de parcurs de către conducătorii auto, aprovizionării cu 

carburanţi si lubrefianţi, piese de schimb, materiale consumabile, ale evidenţei consumului 

zilnic de carburanţi și lubrefianţi. 

b) Modelul elaborat este ĩn conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 

600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entitãţilor publice 

cuprinzând standardele de management / control intern, Anexa nr.2 la cod. 

2. Domeniul de aplicare   

 

2.1 Procedura operaţionalã PO- DPI 04- Desfăşurarea activităţilor de Evidenţã şi Decontare a   

          cheltuielilor cu combustibilii, se aplicã pentru desfãşurarea activitãţilor desfãşurate la garajul    

          Universitãţii din Bucureşti. 

2.2 Aceastã procedurã se aplicã ĩn cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar 

 

3. Documente de referinţă (reglementări)  

 

3.1 Ordinul 400/2015 privind implementarea SCIM. 

3.2 Ordinul 200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului 

nr. 400/2015.  

3.3 Ordinul 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea 

metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la entităţile publice. 

3.4 Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale actualizată. 

3.5 HG 301/16.06.2012 

3.6 Legea Contabilităţii 81/1991, actualizata in 2011 

3.7 Ordonanţa nr. 80/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru instituţiile publice; 
3.8 Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru 

automobile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
3.9 Ordonanţa de urgenţã nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice cu 

modificãrile şi completãrile ulterioare; 
3.10 Hotãrârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenţã 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare; 
3.11 Ordonanţa nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere cu modificãrile şi completãrile 

ulterioare; 
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3.12 Prevederile codului fiscal 

3.13 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern / managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

3.14 ORDIN SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entitãţilor publice. 

3.15 Ghidul de realizare a procedurilor de sistem şi operaţionale – instrument al sistemului de 

control intern managerial (SCIM), elaborate ĩn cadrul proiectului ‘Consolidarea implementãrii  

standardelor de control intern managerial la nivel local şi central’ – SIPOCA 34, ghid aflat pe site-

ul http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/. 

3.16 Carta Universitãtii din Bucureşti 

3.17 Organigrama Universitãţii din Bucureşti 

 

4. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 

4.1.Definiţii ale termenilor  

 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1. 

Procedurã documentatã 

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalitãţilor de lucru stabilite 

şi a regulilor de aplicat, ĩn vederea executãrii activitãţii, atribuţiei sau 

sarcinii şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic. Procedurile 

documentate pot fi proceduri de sistem sau proceduri operaţionale. 

2.  
Procedurã de sistem 

Procedurã care descrie un proces sau o activitate care se desfãşoarã la 

nivelul tuturor compartimentelor / stucturilor dintr-o entitate. 

3. Procedurã operaţionalã Procedurã care descrie un proces sau o activitate care se desfãşoarã la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate 

4. Proces Flux de activitãţi sau o succesiune de activitãţi logic structurate, 

organizate ĩn scopul atingerii unor obiective definite, care utilizeazã 

resurse, adãugându-le valoare. 

5. Activitate Totalitatea atribuţiilor de o anumitã naturã care determinã procese de 

muncã cu un grad de omogenitate şi similaritate ridicat; cunoştinţele 

necesare realizãrii activitãţii sunt din domenii limitate, personalul 

utilizat putând avea astfel o pregãtire profesionalã sensibil unitarã; 

activitatea ce cuprinde atribuţii omogene ce revin compartimentelor 

entitãtii publice 

6. Activitate 

procedurabilã 

Reprezintã totalitatea atribuţiilor de o anumitã naturã care determinã 

procese de muncã cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, 

pentru care se pot stabili reguli şi metode de lucru general valabile ĩn 

vederea ĩndeplinirii, ĩn condiţiile de regularitate, eficacitate, 

economicitate şi eficienţã, a obiectivelor compartimentului/ entitãţii 

publice 

7. Comisia Comisia de monitorizare numitã pentru monitorizarea, coordonarea şi 

ĩndrumarea metodologicã a implementãrii şi dezvoltãrii sistemului de 

control intern managerial 

8. Compartiment Direcţia Patrimoniu Imobiliar 

9. Ediţie a unei proceduri Forma iniţialã sau actualizatã, dupã caz, a unei procedure, aprobatã şi 

http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/
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difuzatã 

10. Revizia ĩn cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adãugare, suprimare sau altele asemenea, 

dupã caz, a uneia sau a mai multor component ale unei ediţii, actiuni 

care au fost aprobate şi difuzate 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. UB Universitatea din Bucureşti 

2. PO Procedurã Operaţionalã 

3. SCIM Sistemul de Control Intern Managerial 

4. CM Comisie Monitorizare 

5. DMC Departamentul pentru Managementul Calitãţii 

6. I Iniţiere 

7. E Elaborare 

8. Av Avizare 

9. V Verificare 

10. A Aprobare 

11. Ap Aplicare 

12. R Revizie 

13. Ah Arhivare 

 

5. Descrierea procedurii operaţionale 

 

 Reglementãrile şi responsabilitãţile privind desfãşurarea activitãţilor privind evidenţa şi 

decontarea cheltuielilor cu combustibilii, evidenţierea și gestionarea bonurilor BVCA, stabilirea atribuţiilor 

privind desemnarea persoanei / persoanelor responsabile pentru certificarea (semnarea) documentelor 

justificative privind consumul de carburanţi si a transmiterii documentelor la Direcţia Financiar Contabilã, 

precum și a modului de primire și eliberare a foilor de parcurs de către conducătorii auto, aprovizionării cu 

carburanţi si lubrefianţi, piese de schimb, materiale consumabile, ale evidenţei consumului zilnic de 

carburanţi și lubrefianţi, se deruleaza dupa cum se prezintã ĩn continuare: 

 Autovehiculele ce compun garajul UB deservesc personalul UB din cadrul Facultăţilor, 

Departamentelor, Direcţiilor precum şi conducerea Universităţii din București. 

 Pentru evidenţierea şi decontarea cheltuielilor cu combustibilii se va respecta următoarea procedurã: 

1. Foile de parcurs întocmite pentru o anumită cursă vor fi confirmate prin semnătură de către 

persoana deservită. În cazul în care cursele sunt solicitate de Departamentele UB, foile de parcurs 

pentru aceste curse vor fi aprobate de coordonatorii Departamentelor respective.   
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2. Plecarea în cursă a autovehiculelor se efectuează numai cu confirmarea stării tehnice( Data; Ziua; 

Ora; Kilometrajul la plecarea în cursă și la sosirea din cursă) şi a completării tuturor rubricilor 

prevăzute pe faţa şi verso formularului „Foaia de parcurs”. 

3. Eliberarea formularului „Foaia de parcurs” se va face numai după ce foaia de parcurs anterioară a 

fost completată și semnată la toate rubricile unde au fost efectuate înscrisuri. Seful de garaj 

elibereazã formularul „Foaia de parcurs” conducãtorilor auto numai dupã ce verificã completarea 

ĩnscrisurilor de pe faţa şi de pe verso formularului predat şi dacã acestea corespund din punct de 

vedere al responsabilitãţilor stabilite prin proceduri. 

4. După efectuarea curselor se va transmite documentaţia necesară justificării consumului de 

carburant. Soferii vor ridica personal BVCA ĩn conformitate cu nr. BVCA aprobate ĩn foaia de 

parcurs precum şi cu justificarea şi returnarea cotoarelor BVCA nefolosite, de la şeful garajului şi 

vor semna de primirea acestora ĩn Fişa privind eliberarea şi justificarea BVCA. 

5. Coordonatorul colectivului (șeful de garaj) verifică și semnează foile de parcurs din punct de vedere 

al kilometrajului  al consumului de carburant și al confirmări curselor de către persoana deservită și 

aprobări Directorilor de Departamente. 

6. Deconturile vor fi fãcute pe baza unei fişe de consum individual conform anexei 1, ĩntocmita de 

catre șeful de garaj. Fișa de consum individual va fi verificată și certificată în privinţa realităţii, 

regularităţii și legalităţii de către șeful de garaj.  

7. Fiecare conducător auto, în momentul alimentării cu benzină/motorină, va solicita eliberarea de 

către staţia de distribuţie carburanţi la care a alimentat autovehiculul un bon fiscal/nefiscal cu 

ștampila staţiei de alimentare pe care să fie înscrise – număr înmatriculare auto, data alimentării, 

cantitatea alimentată și numărul/ valoarea bonurilor pentru carburanţi auto onorate de furnizori.  

8. Cantitatile din anexa 1 vor fi consemnate in fisa centralizator conform anexei 2, ĩmpreuna cu 

celelalte cantitati de materiale consumate ĩn luna precedentã. 

9. Fişa centralizator va fi ĩntocmitã de cãtre şeful de garaj şi aprobatã de cãtre directorul Direcţiei 

Patrimoniu Imobiliar ,directorul Directiei General Administrativã şi de cãtre Rectorul Universitatii 

din Bucuresti. 

10. Fișa centralizator împreună cu toate documentele însoţitoare vor fi transmise de către șeful de garaj, 

dupa aprobare, Direcţiei Financiar Contabile a Universităţii din București. 

11. Seful de garaj ĩntocmeşte Fişa zilnicã a autovehiculului precum şi Situaţia lunarã a consumului de 

carburant. 
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12. Seful de garaj verificã periodic, de regulã lunar, kilometrajul ĩnregistrat la bordul autovehiculelor 

ĩmpreuna cu doi şoferi din cadrul garajului auto. In caz de necorelare cu cel ĩnregistrat ĩn foile de 

parcurs persoana responsabilã propune mãsuri pentru efectuarea reglãrilor necesare şi ĩntocmeşte ĩn 

acest sens o notã de constatare care va fi adusã la cunoştinţa conducerii direcţiei şi a conducerii 

unitãţii. 

 

Matricea responsabilităţilor 
 

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie;  D - decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E - execută; V- verifică     

ETAPE 
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1.Foile de parcurs întocmite pentru o anumită cursă vor fi 

confirmate prin semnătură de către persoana deservită. În 

cazul în care cursele sunt solicitate de Departamentele 

UB,foile de parcurs pentru aceste curse vor fi aprobate de 

coordonatorii Departamentelor respective 

A V V 

 

 

E 

 

 

C 

2. Plecarea în cursă a autovehiculelor se efectuează 

numai cu confirmarea stării tehnice( Data; Ziua; Ora; 

Kilometrajul la plecarea în cursă și la sosirea din cursă;) si 

a completării tuturor rubricilor prevăzute pe faţa şi verso 

formularului „Foaia de parcurs”. 

  V 

 

 

 

 

E 

 

 

3.  Eliberarea formularului „Foaia de parcurs” se va face 

numai după ce foaia de parcurs anterioară a fost completată 

și semnată la toate rubricile unde au fost efectuate 

înscrisuri. Eliberarea formularului „Foaia de parcurs” se va 

face numai după ce foaia de parcurs anterioară a fost 

completată și semnată la toate rubricile unde au fost 

efectuate înscrisuri. Seful de garaj elibereazã formularul 

„Foaia de parcurs” conducãtorilor auto numai dupã ce 

verificã completarea ĩnscrisurilor de pe faţa şi de pe verso 

formularului predat şi dacã acestea corespund din punct de 

  E 

 

 

 

 

E 
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vedere al responsabilitãţilor stabilite prin proceduri. 

13. 4. După efectuarea curselor se va transmite documentaţia 

necesară justificării consumului de carburant. Soferii vor 

ridica personal BVCA ĩn conformitate cu nr. BVCA 

aprobate ĩn foaia de parcurs precum şi cu justificarea şi 

returnarea cotoarelor BVCA nefolosite, de la şeful 

garajului şi vor semna de primirea acestora ĩn Fişa privind 

eliberarea şi justificarea BVCA. 

 C E 

 

 

E 

 

5. Coordonatorul colectivului (șeful de garaj) verifică și 

semnează foile de parcurs din punct de vedere al 

kilometrajului  al consumului de carburant și al confirmări 

curselor de persoana deservită și aprobări Directorilor de 

Departamente UB. 

  E 

 

 

C 

 

 

14. 6. Deconturile vor fi facute pe baza unei fise de consum 

individual conform anexei 1,  intocmita de catre șeful de 

garaj. Fișa de consum individual va fi verificată și 

certificată în privinţa realităţii, regularităţii și legalităţii de 

către șeful de garaj.  

  E 

 

 

 

 

E 

 

15. 7. Fiecare conducător auto, în momentul alimentării cu 

benzină/motorină, va solicita eliberarea de către staţia de 

distribuţie carburanţi la care a alimentat autovehiculul un 

bon fiscal/nefiscal cu ștampila staţiei de alimentare pe care 

să fie înscrise – număr înmatriculare auto, data alimentării, 

cantitatea alimentată și numărul/ valoarea bonurilor pentru 

carburanţi auto onorate de furnizori 

  V 

 

 

 

 

 

 

E 

 

8. Cantitatile din anexa 1 vor fi consemnate in fisa 

centralizator conform anexei 2, impreuna cu celelalte 

cantitati de materiale consumate in luna precedenta. 

 C E 

 

 

C 

 

9. Fisa centralizator va fi intocmita de catre seful de garaj 

si aprobata de catre directorul Directiei Patrimoniu 

Imobiliar ,directorul Directiei General Administrativã si 

A A E 

 

 

 

C 
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de catre Rectorul Universitatii din Bucuresti.  

10. Fișa centralizator împreună cu toate documentele 

însoţitoare vor fi transmise de către șeful de garaj, dupa 

aprobare, Direcţiei Financiar Contabile a UB 

  E 

 

 

 

 

 

11. Seful de garaj ĩntocmeşte Fişa zilnicã a autovehicolului 

precum şi Situaţia lunarã a consumului de carburant. 
  E 

  

12. Seful de garaj verificã periodic, de regulã lunar, 

kilometrajul ĩnregistrat la bordul autovehicolelor ĩmpreuna 

cu doi şoferi din cadrul garajului auto. In caz de necorelare 

cu cel ĩnregistrat ĩn foile de parcurs şeful de garaj propune 

mãsuri pentru efectuarea reglãrilor necesare şi ĩntocmeşte 

ĩn acest sens o notã de constatare care va fi adusã la 

cunoştinţa conducerii direcţiei şi a conducerii unitãţii. 

  E 

 

 

C 

 

 

6. Responsabilități în derularea activității  

 
Nr. 

crt. 

Persoana implicatã 

(postul)/ 

acțiunea (operațiunea) 

Eliberare 

formular 

Foaia de 

Parcurs 

Efectuare 

cursa dupa 

ce se 

confirma 

starea 

tehnicã a 

auto 

Confirmare 

prin 

semnatura a 

curselor pe 

foaia de 

parcurs 

Completare Fişã 

privind eliberarea şi 

justificarea BVCA 

şi Intocmire fişã de 

consum individual  

Intocmire Fişã 

Centralizator 

Aprobare Fişã 

Centralizator 

Predare Fişã 

Centralizator 

cãtre Direcţia 

Financiar 

Contabilã 

 0 1 2 3 4 5 6 

1. Persoanã deservitã / 

Conducãtor Direcţii sau  

Departamente  UB 

  x    

2. Conducere DPI     x  

3. Conducere UB     x  

4. Sef Garaj x x  x  x 

5. Soferi  x  x   

 

7. Formular evidenţă modificări 

 

Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag.  
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.      
Elaborare conform Ordin 

600/2018 
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8. Formular analiză procedură – Nu este cazul 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuit

or de 

drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

 

9. Lista de distribuire a procedurii  

Nr. 

ex. 
Compartiment 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 

procedurii 

Semnătura 

Data 

retragerii 

procedurii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1. DPI 
Costea Stefan 

Adrian 
    

2. DPI Andrei Dumitru     

3. DPI Matei Mielus     

4. DPI Grigore Dragos     

5. DPI Tudor Gheorghe     

6. DPI Tudori Gheorghe     

7. DPI Motronu Florin     

8. DPI Gãvan Marian     

9. DPI Andrei Silviu     

 

 

 

10. Anexe 

10.1.Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale (model preluat din Ghidul 

de realizare a procedurilor de sistem şi operaţionale–instrument al sistemului de control 

intern managerial (SCIM), elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea implementării 

standardelor de control intern managerial la nivel local și central” – SIPOCA 34, ghid 

aflat pe site-ul http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/. 

10.2.Anexa 1 

10.3.Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgg.gov.ro/new/control-intern-managerial/
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Anexa 10.1. Diagrama elaborãrii şi aprobãrii Procedurii operaţionale 

 

INTRĂRI

Acte normative : legi, hotărari de guvern, ordine, etc.

Standarde de control intern managerial

Regulamente de Organizare Funcționare și Ordine 

Interioară

Conducător 

compartiment

Stabilește obiectivele 

specifice și activitățile 

compartimentului

Persoana 

responsabilă cu 

elaborarea PO

Elaborează  

Diagrama de proces

Lista activităților 

procedurabile

Conducător 

compartiment

Verifică 

Diagrama de proces

Modificări 

sau

completări

Da Nu

A

Elaborează 

Lista activităților procedurabile și 

responsabilii

Persoana 

responsabilă cu 

elaborarea PO

Elaborează  

PO

Conducător 

compartiment

E
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A
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DIAGRAMA DE PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acte normative 
- Ordin 600/2018 

- Carta UB 

 

Seful de garaj 

 
Elibereazã formularul „Foaia de parcurs” 

numai dupã ce foaia de parcurs anterioarã a 
fost completatã şi semnatã la toate rubricile 

unde au fost efectuate ĩnscrisuri. 

Verificã completarea ĩnscrisurilor de pe faţa 
şi de pe verso formularului predat şi daca 

acestea corespund din punct de vedere al 

responsabilitãţilor stabilite prin proceduri. 
Verificã şi semneazã foile de parcurs din 

punct de vedere al kilometrajului, al 

consumului de carburant şi al confirmãrii 
curselor de cãtre persoana deservitã şi 

aprobãrii Directorilor de Departamente 

Intocmeşte Fisa de consum individual 
Intocmeşte Fişa Centralizator şi o supune 

aprobãrii directorului DPI, conducerii UB 

Transmite cãtre DFC Fişa centralizator 
ĩmpreunã cu toate documentele ĩnsoţitoare 

 

 

Persoana deservita / conducãtorii 

Departamentelor sau Direcţiilor UB 

 

Confirmã prin semnãturã foaia de parcurs 

 
 

 

 

Conducerea DPI 

 

Soferul 

 

Pleacã ĩn cursã numai dupã ce verificã starea tehnicã a 

autoturismului.  

Completeazã toate rubricile prevãzute pe faţa şi pe verso 
formularului ‘Foaia de parcurs’  primit de la şeful de garaj. 

Ridicã personal BVCA ĩn conformitate cu nr. BVCA aprobate 

ĩn foaia de parcurs precum şi cu justificarea şi returnarea 
cotoarelor BVCA nefolosite, de la şeful de garaj şi semneazã de 

primirea acestora ĩn ‚Fisa privind eliberarea şi justificarea 

BVCA’. 
In momentul alimentãrii cu benzinã/motorinã, va solicita 

eliberarea de cãtre staţia de distribuţie carburanţi la care a 

alimentat autovehiculul, un bon fiscal/nefiscal cu ştampila 
staţiei de alimentare pe care sã fie ĩnscrise – numãr de 

ĩnmatriculare auto, data alimentãrii, cantitatea alimentatã şi 

numãrul / valoarea bonurilor pentru carburanţii auto, onorate de 
furnizori. 

 

Aprobã Fişa centralizator a consumului 

de carburant 
 

Conducerea UB 

 

Aprobã Fişa centralizator a consumului 

de carburant 
 

Reprezentantul DFC 

 

Primeşte de la şeful de garaj Fisa 

centralizator cu consumul de carburant 
ĩmpreunã cu toate documentele 

ĩnsoţitoare 

 


