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Icoană pictată pe sticlă – zona Transilvania

Obiceiuri şi tradiţii de Sfânta Maria Mică
- această zi marchează, în calendarul arhaic, sfârşitul verii. În data de 8 septembrie rândunelele îşi iau
deja zborul spre ţările calde, iar insectele şi reptilele încep să se ascundă în pământ ceea ce înseamnă că e
timpul lucrărilor agricole de toamna.
- la această dată, românii nu aprind focul în vatră deoarece se spune că acest lucru ar aduce ghinion şi
boală.
- după această dată se încep muncile agricole: semănatul grâului, secarei şi al orzului; culesul viilor;
bătutul nucilor, pentru că se spune că aşa la anul fac din nou rod; jupuirea cojii de pe ulmi (ce va fi folosită
primăvara la legatul viţei-de-vie).
- se zice că după Sfânta Marie Mică vremea începe să se strice, anunţând capriciile toamnei, iar frigul îşi
face tiptil simţită prezenţa, de altfel există şi vorba: "O trecut Sântamarie, leapadă şi pălărie!" - adică
pălăriile se agaţă în cui, fiind înlocuite, desigur, de căciuli.

www.apropo.ro
Numele de Maria (cu tot cu derivatele acestuia) este considerat în folclorul românesc o binecuvantare, iar
despre cei care poartă acest nume ca nume de botez se spune că sunt persoane plăcute lui Dumnezeu şi
celor din jur, menite să împartă în jurul lor simplitate, iubire, bucurie, recunoştinţă şi dăruire.
Echipa redacţională vă urează “La mulţi ani!” vouă, cei aflaţi sub protecţia acestui nume sfânt!

Precizări privind implementarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
946/2005
 Prin scrisoarea nr. 61.500/17.VIII.2011, emisă de secretariatul general al Ministerului
Finanţelor Publice, transmisă ordonatorilor principali de credite, au fost aduse precizări cu privire
la standardele de control intern/managerial nr. 4 „Funcţii sensibile” şi nr. 7 „Obiective”,
autoevaluarea stadiului implementării acestora, precum şi la întocmirea situaţiilor
trimestriale/anuale, aplicabile tuturor entităţilor publice.
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Aceste precizări vin în sprijinul ordonatorilor de credite, facilitând aplicarea corectă şi
unitară a noilor reglementări care impun obligaţia managerilor entităţilor publice de a elabora
anual raportul asupra sistemului de control intern/managerial.
 A fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), secţiunea „Sisteme de
management financiar şi control”, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 139/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, actualizat în baza OMFP nr. 2.462/2011.
Modificările şi completările aduse OMFP nr. 139/2006 prin OMFP nr. 2.462/2011 au vizat
actualizarea sarcinilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice, urmare prevederilor
Legii nr. 234/2010 şi ale OMFP nr. 1.649/2011, în scopul asigurării condiţiilor pentru elaborarea
„Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2011”.
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control
intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice a elaborat şi adoptat „Programul de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice pentru
perioada 1.IX.2011 – 31.XII.2012”, care a fost aprobat de ministrul finanţelor publice. Acest
Program are ca obiectiv „Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul
Ministerului Finanţelor Publice” şi reprezintă o nouă abordare asupra sistemului de control
intern/managerial, menită să aşeze controlul intern pe valorile de bună practică ale standardelor.
Programul este publicat pe site-ul MFP, secţiunea „Sisteme de management financiar şi control”.
 Luna septembrie 2011 este marcată de declanşarea, în cadrul Ministerului Finanţelor
Publice, a misiunii de audit intern privind „Evaluarea procesului şi a stadiului de implementare a
sistemului de control managerial”, care urmează a fi încheiată la 30 noiembrie 2011. Această
misiune este parte a misiunii de evaluare intersectorială, coordonată de Unitatea centrală de
armonizare pentru auditul public intern, care a fost solicitată de Curtea de Conturi a României,
prin recomandarea formulată în urma „Misiunii de evaluare a activităţii de audit intern” efectuată
la Ministerul Finanţelor Publice. Misiunea de evaluare intersectorială vizează 47 de entităţi
publice centrale şi entităţile subordonate acestora, în urma căreia sunt aşteptate concluzii şi
recomandări pentru activitatea viitoare a Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de
management financiar şi control în domeniul sistemului de control intern/managerial.
Ateliere de lucru organizate de Center of Excellence in Finance
 Center of Excellence in Finance (CEF), Liubliana, Slovenia, organizează, între 7 şi 9
noiembrie 2011, atelierul de lucru “Reporting & follow-up: internal audit”. Acesta se adresează
persoanelor care lucrează în instituţii publice, îndeosebi auditori interni şi externi. Lectorii
atelierului de lucru fac parte din Ministerul Finanţelor, Olanda. Termenul - limită de înscriere la
curs este de 7 octombrie 2011. Atelierul de lucru este complet gratuit şi se desfaşoară doar în
limba engleză. CEF oferă certificate de participare la finalul cursului.
Mai multe informaţii, pe www.cef-see.org.
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 Supreme Audit Institutions: http://www.issai.org
 Comisia Europeană, site dedicat PIFC: http://www.circa.europa.eu
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