MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICE
Unitatea centrală de armonizare
a sistemelor de management financiar şi control

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, Bucureşti
Tel : + 021 319 97 52
Fax : + 021 319 97 35
e-mail: publicinfo@mfinante.ro

Newsletter nr. 12 / aprilie 2011

“Duminica Învierii. Pentru creştinătatea ortodoxă, Paştele este cea mai mare
sărbătoare, „a Sâmbetelor Împărăteasă şi Doamnă, al Praznicelor Praznic şi Sărbătoarea
Sărbătorilor“. Paştele se serbează, întotdeauna, în duminica imediat următoare lunii pline de
după echinocţiul de primăvară. Ouăle roşii se ciocnesc din Duminica Paştelui până în Duminica
Mare. Duminica Paştelui înnoieşte lumea cum se înnoieşte lumina de echinocţiu – de aceea se
mănâncă miei, purcei şi viţei fragezi, caş, ouă roşii şi pască. Ca să întâmpini Paştele, trebuie să
te speli şi să te primeneşti, ca lumina. Şi să nu uiţi pomana. În cele trei zile de Paşte, masa-i
întinsă - şi primeşte pe oricine-ţi intră pe uşă. Dacă poţi, să dai cojile de ouă roşii pe apă
curgătoare, să ajungă în Ţara Blajinilor.”
“Deschiderea Cerului. Peste an, sunt nopţi când se deschid cerurile: pe 9 martie, de
Sfântul Gheorghe, de Paşti… Atunci vorbesc animalele, iar comorile ard cu flăcări albăstrui.
Dumnezeu îi pedepseşte pe cei răi şi le îndeplineşte celor buni şi drepţi orice dorinţă.”
(Muzeul Ţăranului Român, www.muzeultaranuluiroman.ro)

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011
→ Reamintim că, 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 (O.M.F.P.) 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.).
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Ordinul menţionat a fost publicat şi pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor
Publice, www.mfinante.ro, secţiunea “Sisteme de management financiar şi control”/ “Legislaţie”.
Potrivit art. 4 alin. (3) al O.M.F.P. nr. 946 / 2005, ordonatorii principali de credite
transmit U.C.A.S.M.F.C., prin controlorii delegaţi, până la data de 26 aprilie 2011, parte din
anexa nr. 3 la ordin - doar Capitolul I din această anexă.
În acest scop, ordonatorii principali de credite îşi stabilesc propriile termene de primire,
de la structurile subordonate, a raportărilor ce conţin informaţiile solicitate de Capitolul I, astfel
încât să respecte termenul de raportare la U.C.A.S.M.F.C. - de 26 aprilie 2011.
Alte termene de primire, în anul 2011, de catre U.C.A.S.M.F.C., a raportărilor pe
Capitolul I al anexei nr. 3 sunt 25 iulie 2011 şi 25 octombrie 2011.

Pregătire profesională
U.C.A.S.M.F.C.: update (2)
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→ În 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:
a) în zilele de 3 martie, 10 martie, 15 martie, 17 martie si 24 martie 2011, cursul
“Controlul financiar preventiv, componentă a controlului intern la nivelul instituţiilor publice”.
Lectori au fost domnii Orăşanu Alexandru şi Focşa Constantin, şef serviciu, respectiv controlor
delegat, U.C.A.S.M.F.C. Au participat 135 de persoane, din structuri ale administraţiei publice
centrale şi locale, cum ar fi: Ministerul Agriculturii, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Având în vedere solicitările crescute pentru cursul menţionat, acesta se va mai desfăşura
în zilele de 2 iunie, 7 iunie, 16 iunie, 11 octombrie si 20 octombrie 2011.
b) în zilele de 16 martie, 23 martie şi 31 martie 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 128 de persoane, din structuri ale administraţiei publice
centrale şi locale, cum ar fi: Ministerul Administraţiei şi Internelor – Instituţia Prefectului,
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Secretariatul General
al
Guvernului,
Ministerul
Finanţelor
Publice.
Cursurile au avut loc în Bucureşti, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Bulevardul
Libertăţii nr. 15, etaj III, camera 13.
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”.

Conferinţă CIPFA, Londra, 15 – 17 martie 2011
→ Între 15 şi 17 martie 2011 a avut loc, la Londra, prima conferinţă internaţională
“Încredere şi răspundere în managementul financiar public” (Trust and accountability in public
financial management).
Având în vedere incertitudinea globală, continuă, realizarea unui management financiar
public sănătos (public financial management - PFM) este mai importantă ca niciodată. În
întreaga lume, cheltuielile sectorului public sunt supuse presiunilor şi analizei publice. Oamenii
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aşteaptă mai mult de la serviciile lor publice şi cer valoare mai multă pentru bani, indiferent de
nivelul de dezvoltare economică a ţării.
Având în vedere contextul menţionat, conferinţa a încercat să identifice răspunsuri la
tema “Cum ar trebui să răspundă presiunilor, generate de incertitudinea globală, creatorii de
politici şi cei care îi sfătuiesc pe aceştia?”.
La conferinţă au participat reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale internaţionale, ai
Comisiei Europene, Băncii Mondiale, Curţii Europene de Auditori. Conferinţa a presupus costuri
de participare, iar organizator a fost CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy.

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
→ CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, www.cipfa.org,uk.

Contact
(Nr. 12 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.
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