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“Mai era şi încă mai este Mărţişorul, care îl pun toate fetele şi damele, chiar la zi întâi de
martie, la gât şi la mâini: este un ban atârnat de un fir de mătase roşu şi alb, ceea ce înseamnă:
albeaţa feţii şi sănătate. Această găteală este a muzelor lui Marte, zeul războaielor. Mătasea roşie
înseamnă sacrificiul sângelui, şi mătasea albă, pacea.”
(Dimitrie Papazoglu, Istoria fondărei oraşului Bucureşti)

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011
→ În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 / 24 februarie 2010, a fost publicat
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649 / 17 februarie 2011 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
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 menţionat urmează a fi publicat şi pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor
Publice, www.mfinante.ro, secţiunea “Sisteme de management financiar şi control”/ “Legislaţie”.
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Pregătire profesională
U.C.A.S.M.F.C.: update (1)
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→ In aplicarea demersurilor vizând pregătirea profesională pe anul 2011, potrivit
Programului de pregătire profesională, pentru anul 2011, a personalului din domeniul
controlului financiar public intern, din cadrul instituţiilor publice, s-a desfăşurat, în data de 24
februarie 2011, cursul “Controlul intern, un instrument pentru managerii instituţiilor publice”.
Lector a fost domnul Mihuţ Virgil, controlor delegat, U.C.A.S.M.F.C. Au participat 36 de
persoane, din structuri ale administraţiei publice centrale, cu precădere din Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei.
Cursul a avut loc în Bucureşti, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bulevardul
Libertăţii nr. 15, etaj III, camera 13.
Având în vedere solicitările crescute pentru cursul menţionat, acesta se va mai desfăşura
în zilele de 16 martie, 23 martie şi 31 martie 2011.
Cursurile din cadrul programului sunt susţinute de lectori din cadrul U.C.A.S.M.F.C., iar
din punct de vedere organizatoric, este derulat în colaborare cu Şcoala de Finanţe Publice şi
Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Se reaminteşte că participarea la cursurile din cadrul programului este gratuită. Cursurile
sunt adresate 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”.
Curtea de Conturi a României: istoria acestei instituţii
→ Pe www.curteadeconturi.ro a fost publicat studiul “Istoria Curţii de Conturi a
României”. Studiul abordează stadiile de dezvoltare ale acestei instituţii, de la înfiinţare - anul
1864, înscriindu-se în reformele asociate tinerelor Principate Unite, constituite în anul 1859 până în anul 2004.
Curtea de Conturi, ca instituţie supremă de audit în România, este, alături de Ministerul
Finanţelor Publice, unul din actorii importanţi în cadrul controlului financiar public intern (public
internal financial control – PIFC).
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
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