MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

NESECRET

Având în vedere articolul publicat de Sindicatul ,,Europol” cu privire la plata
contravalorii financiare a stagiului de practică efectuat de către studenții Academiei,
facem următoarele precizări:
Unitățile teritoriale in care studentii au efectuat stagiul de practica transmit
Academiei de Politie situația cu privire la prezența din stagiul de practică (zile de
permisie, zile de spitalizare etc). Aceste situații sunt centralizate de către Facultățile la
care sunt înmatriculați studenții, după care sunt luate în evidență de către Biroul
Norme de Echipare și Hrănire, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al
Academiei de Poliție.
În funcție de situațiile transmise de către unitățile teritoriale, sunt întocmite
documentele pentru angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata drepturilor cuvenite
studenților. În acest sens, normele legale în vigoare prevăd faptul că plata se
efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai
dacă este îndeplinită, printre altele și următoarea condiţie: cheltuielile care urmează
să fie plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate.
Actul normativ menționat reglementează și situația plății în avans. Astfel,
acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plăți în avans din fonduri
publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.
Prin urmare, studenții Academiei de Poliție vor primi contravaloarea financiară
a stagiului de practică efectuat, după parcurgerea tuturor operațiunilor financiare
anterioare plății, cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 1.792 din 24 decembrie
2002 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale și a
Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 136/08.11.2017 pentru aprobarea
Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi
funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu,
precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării,
depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei
în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace.
Vă asigurăm de sprijinul nostru în limitele legii.
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