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“Paştele Blajinilor cade marţi, în a treia săptămână după Paşte. Se fac petreceri la iarbă
verde, iar firimiturile sunt menite poporului subpământean al blajinilor. Aceştia ar avea ţara lor,
adânc sub pământ, unde curge Apa Sâmbetei (cu care comunică toate apele curgătoare de pe
pământ). Sunt blânzi şi necăjiţi, că nu află şi nu sărbătoresc Paştele decât când ajung la ei cojile
de ou aruncate pe ape, în prima zi de Paşte, de către credincioşii de deasupra.”
(Muzeul Ţăranului Român, www.muzeultaranuluiroman.ro)

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011
→ Reamintim că, potrivit Ordinului 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, 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.
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”.

Pregătire profesională
U.C.A.S.M.F.C.: update (3)

specifică,
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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,
a) s-a desfăşurat, în ziua de 12 aprile 2011, cursul “Controlul financiar public intern”.
Lectori au fost doamnele Matei Niculina, şef serviciu, Uţă Elena, consilier, Roman Cristinela
Adelina, expert, U.C.A.S.M.F.C. Au participat 33 de persoane, din structuri ale administraţiei
publice centrale şi locale, cum ar fi: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Concurenţei,
instituţii ale prefectului.
Având în vedere solicitările crescute pentru cursul menţionat, acesta se va mai
desfăşura în zilele de 12 mai 2011 şi 17 mai 2011.
b) se va desfăşura, în ziua de 19 mai 2011, cursul “Dezvoltarea sistemului de control
intern / managerial la nivelul instituţiilor publice”. Lector va fi doamna Anton Margareta, şef
serviciu, U.C.A.S.M.F.C.
Cursurile au avut / vor avea 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”.

Standarde INTOSAI privind buna guvernanţă
→ Pe www.issai.org au fost publicate două noi standarde :
1) INTOSAI GOV 9140 « Internal audit independence in the public
sector » (Independenţa auditului intern în cadrul sectorului public);
2) INTOSAI GOV 9150 “Coordination and cooperation between SAIs and internal
auditors in the public sector” (Coordonarea şi cooperarea între institituţiile supreme de audit şi
auditorii interni din cadrul sectorului public).

Utile / control intern
→ Ministerul Finanţelor Publice, secţiunea dedicată U.C.A.S.M.F.C.: www.mfinante.ro / Sisteme
de management financiar şi control.
→ International Standards of Supeme Audit Institutions: http://www.issai.org
→ Comisia Europeană, site dedicat PIFC: http://circa.europa.eu

Contact
(Nr. 13 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;
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