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 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999: modificări şi completări   
 

  Reamintim că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 / 13 decembrie 2010, 

a fost publicată Legea nr. 234 / 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Legea aduce modificări / clarificări ale unor concepte larg utilizate în zona controlului 

intern, introduce obligativitatea elaborării unui raport asupra sistemului de control intern, 

stabileşte sancţiuni pentru neprezentarea raportului.  

 Direcţia din cadrul Ministerului Finanţelor Pubice care administrează acest text legislativ 

este Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control 

(U.C.A.S.M.F.C.). 

 

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005: amendamente în lucru   
 

  Potrivit prevederilor art. I punctul 2 din Legea nr. 234 / 7 decembrie 2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

“Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului conducătorului entităţii 

publice asupra sistemului de control intern / managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin 

al ministrului finanţelor publice.”.  
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 În aplicarea prevederilor legale, U.C.A.S.M.F.C. a elaborat un proiect de ordin pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare.   

 În prezent, proiectul de ordin este transmis direcţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, ca şi unor ordonatori principali de credite, pentru formularea punctelor de vedere. După 

aprobare, ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. De asemenea, pe 

pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, secţiunea “Sisteme de 

management financiar şi control”/ “Legislaţie”.   

 

 

 Pregătire profesională specifica, pentru anul 2011, oferită de U.C.A.S.M.F.C. 
 

  Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat Programul de pregătire 

profesională, pentru anul 2011,  a personalului din domeniul controlului financiar public intern, 

din cadrul instituţiilor publice. Programul include o serie de cursuri specifice, care urmează a fi 

susţinute de lectori din cadrul U.C.A.S.M.F.C., în colaborare cu Şcoala de Finanţe Publice şi 

Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice  (facilităţi logistice).    

 Participarea la aceste cursuri este gratuită. Programul este adresat persoanelor activând în 

zona funcţiei publice, care au legătură cu domeniul menţionat, în funcţie şi de disponibilităţile de 

organizare.  

 Pentru mai multe detalii, vezi www.mfinante.ro, secţiunea “Sisteme de management 

financiar şi control”/ “Pregătire profesională”.  

 

    

 Atelier de lucru organizat de Center of Excellence in Finance 
 

  Center of Excellence in Finance (CEF), Liubliana, Slovenia, organizează, între 6 

aprilie şi 8 aprilie 2011, atelierul de lucru “Corruption and Fraud – Role of the auditor”. Se 

adresează experţilor din cadrul instituţiilor publice, inclusiv din România, care lucreaza în zona 

auditului intern si extern, dar şi altor persoane care au atribuţii de serviciu conexe domeniului. 

Atelierul de lucru este gratuit pentru persoanele din sectorul public. Se desfaşoară exclusiv în 

limba engleză. Termenul - limită de înscriere este de 6 martie 2011.  Participarea la atelierul de 

lucru este condiţionată de acceptul organizatorului, pe baza unor formulare de completat de către 

doritori, formulare care pot fi descărcate de pe www.cef-see.org.  

 Mai multe informaţii, pe www.cef-see.org.  

 

 
 Emotional feed-back. Cladiri în care a funcţionat Ministerul de Finanţe. 
 
 Identitatea unei profesii şi sentimentul apartenenţei la o anume cultură organizaţională 

este configurată şi de proiecţia istorică asociată. Din această perspectivă, considerăm util sa  

deschidem un serial despre “locuri şi oameni care au fost”.  

  

 Unul din primele sedii atestate documentar*) ale Ministerului de Finanţe a fost pe locul 

corpului de sud al actualului Palat Regal de pe Calea Victoriei (fostă Podul Mogoşoaei), anume 

cel dinspre Biserica Kreţulescu.  

http://www.mfinante.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.cef-see.org/
http://www.cef-see.org/
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 Dinicu Golescu cumpără locul în 1812 şi începu să îşi clădească o casă nouă, care era gata 

în 1815, şi “învelita toată cu fier, lucru destul de rar pe atunci”.  

 Se spune că era una “dintre cele mai frumoase case din Bucureşti”, celelalte două fiind, 

una, a lui Romanit (azi, Muzeul Colecţiilor de Artă), a doua, a lui Filip Lenş (azi, Casa 

Vernescu).  

 Deşi era în “admiraţia contemporanilor”, palatul nu era decât o casă cu un cat, cu o 

marchiză de tablă, cu o “uşă din intrare la care suiai pe patru trepte”.  

 La 5 octombrie 1830, Dinicu Golescu trece la cele veşnice. Întrucât moşternirea era 

grevată de datorii, Ştefan şi Nicolae Golescu, fiii răposatului, vând casa, în 1832, Sfatului 

Administrativ al ţării, Guvernul de atunci,  Sfat care a funcţionat, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Organic, între anii 1831-1848.  

 Astfel, în casa lui Dinicu Golescu a fiinţat, între anii 1832 şi 1837, Curtea Administrativă. 

 Încăperile Curţii Administrative erau, printre altele: “una odaie pentru postelnicia cea 

mare (Ministerul Afacerilor Externe); una odaie pentru marele postelnic (ministrul de externe); 

una odaie pentru marele vistier (ministrul de finanţe); trei odăi pentru vistierie (Ministerul de 

Finanţe).   

 În totul, cam “25 de încăperi, în care se adăposteau serviciile Administraţiei Centrale a 

Ţării, aproape tot “guvernul” de altădată...”, din care 4 odăi alocate intregului Minister de 

Finanţe. 

 În 1837, Alexandru Vodă Ghica prefăcu casa în Palat Domnesc. Ulterior, casa a mai servit 

de: locuinţă pentru Vodă Barbu Ştirbey; sediu al unui batalion al armatei; locuinţă pentru 

Alexandru Ioan Cuza; locuinţă pentru prinţul Carol I, care transformă casa în Palat Regal şi o 

dezvoltă,  prin adăugirea corpului central şi de nord. 

 O intervenţie majoră la Palatul Regal a fost între 1930 şi 1937, ca urmare a incendiului 

care a afectat aripa centrală a palatului, în 1927. Casa lui Dinicu Golescu este demolată, pe locul 

ei construindu-se noua aripă de sud a Palatului Regal, numită şi “Aripa Kreţulescu”. În prezent, 

Palatul Regal adăposteşte Muzeul Naţional de Artă al României.   

 __   
 *) Bibliografie: 1) Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaei, Editura Meridiane, 1987; 2) Constantin 

Bacalbaşa,  Bucureştii de altădată, Editura Eminescu, 1987; 3) Muzeul Naţional de Artă al României, www.mnar.ro.   
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 Utile – control intern  
  
  Ministerul Finanţelor Publice, secţiunea dedicată U.C.A.S.M.F.C.: www.mfinante.ro / Sisteme 

de management financiar şi control. 

  INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions, www.intosai.org  

   EUROSAI – European Organisation of Supreme Audit Institutions, www.eurosai.org 
  

 
Contact  

(Nr. 10 elaborat de) Niculina Matei, şef serviciu, U.C.A.S.M.F.C., tel. 0040.21.319.97.59 / interior 2062,  

niculina.matei@mfinante.gov.ro; clădirea Ministerului Mediului şi Pădurilor, etaj III, camera 18.

 

http://www.mfinante.ro/
mailto:niculina.matei@mfinante.gov.ro

