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“De aceea, după credinţa şi spusa Românilor […], morţii vin în fiecare an în această di 

Joia-Mare, înainte de Paşti, n.a.] pe la vechile lor locuinţe, unde adastă până la moşi (moşii de 
ară, înainte de Dumineca Mare, a Rusaliilor, n.a.), când se fac apoi împărţeli de plecarea 
ufletelor, adică când se dau colaci şi ole de pomană, şi morţii plecă cu colacul şi cu ola ce au 
ăpetat-o.” 

                                Simeon Florea Marian, “Sărbătorile la români” 

“Rusaliile (din latină rosalia), cunoscute și drept Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh 
Sfântului Spirit), sunt o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 
e zile după Paști. De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui 

sus din Nazaret.” 

                                                                                                                         http://ro.wikipedia.org 

 
Pregătire profesională specifică, pentru anul 2011, oferită de 

.C.A.S.M.F.C.: update (4) 

→ În aplicarea demersurilor vizând pregătirea profesională pe anul 2011, potrivit   
rogramului de pregătire profesională, pentru anul 2011, a personalului din domeniul controlului 

inanciar public intern, din cadrul instituţiilor publice, s-a desfăşurat,  
→ în zilele de 12 mai 2011 şi 17 mai 2011, cursul “Controlul financiar public intern”. 

ector a fost doamna Matei Niculina, şef serviciu, U.C.A.S.M.F.C. Au participat 77 de persoane, 
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din structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, cum ar fi: Ministerul Afacerilor Externe, 
Secretariatul General al Guvernului, Camera Deputaţilor, Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale.    
 → în ziua de 19 mai 2011, cursul “Dezvoltarea sistemului de control intern / 
managerial la nivelul instituţiilor publice”. Lectori: doamna Anton Margareta, şef serviciu, 
U.C.A.S.M.F.C.; domnul Sas Constantin, controlor financiar şef, U.C.A.S.M.F.C. Au participat 67 
de persoane, din structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, cum ar fi: Ministerul 
Mediului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  
   
 
  Actualizare cadru COSO  
 
 → COSO (Commitee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission) a 
anunţat demararea proiectului de actualizare a COSO Internal Control - Integrated Framework, 
elaborat în anul 1992.   
 Cadrul de lucru menţionat (framework) a fost acceptat, la nivel internaţional, ca un 
standard pentru organizaţii, în ce priveşte implementarea şi evaluarea controlului intern.  
 Actualizarea  cadrului nu are, ca intenţie, alterarea principiilor de bază, enunţate în actul 
din 1992, ci, mai degrabă, rafinarea anumitor concepte, în scopul reflectării evoluţiilor care au  
loc în mediul în care operează întreprinderile, a schimbării aşteptărilor actorilor relevanţi implicaţi 
(stakeholders).     
 Actualizarea cadrului se face cu ajutorul PricewaterhouseCoopers, care lucrează sub 
îndrumarea COSO. Acest cadru va explica şi conexiunile cu: Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework, 2004; Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller 
Public Companies, 2006; Guidance on Monitoring Internal Control System, 2009.   
 Proiectul cadrului actualizat va fi supus dezbaterilor publice.    
 Se aşteaptă ca publicarea cadrului actualizat să aibă loc în anul 2012, la a XX-a 
aniversare a cadrului iniţial.    
 
 
 Simpozion INTOSAI 
 
 → Al XXI-lea simpozion INTOSAI / United Nations va avea loc la Viena, în Austria, între 
13 şi 15 iulie 2011.  
 Tema simpozionului va fi “Practici efective de cooperare între instituţiile supreme de audit 
şi cetăţeni, în scopul întăririi responsabilităţii publice.”  
 Precedentul simpozion, al XX-lea, a avut loc în anul 2009, între 11 şi 13 februarie, la 
Viena, în Austria.  
 
 
 Utile / control intern   
  
 → Institutul de Management Public, Finlanda, www.haus.fi  
 → Commitee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission: http://www.coso.org  
 →  INTOSAI, http://www.intosai.org 
  
 
 
 Contact  
 (Nr. 14 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. 
 

  2

mailto:niculina.matei@mfinante.gov.ro

