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Activităţi desfăşurate în luna iunie 2010

vor

• Pe data de 5 iulie 2010, a avut loc închiderea

U.C.A.S.M.F.C., ca exemple de bună practică.

administrativă

twinning

→ Pe data de 23 septembrie 2010, va avea

Finance

loc, la ora 10, sala 13, etaj III, Ministerul

Management – Support the Activity of Central

Mediului, Bulevardul Libertăţii nr. 15, cea de-a

Harmonization

and

nouăsprezecea reuniune a Grupului de lucru

Management Control Systems (CHUFMCS) in

permanent al directorilor economici. Lector va

strengthening the FMC Systems in Public

fi domnul Corneliu Cotruţă, consilier, cabinetul

Institutions”. Proiectul a avut o durată de un

secretarului

an de zile, între 6 iulie 2009 şi 5 iulie 2010.

Colegii care au mai luat parte la astfel de

Părţile proiectului au fost Academia Naţională

reuniuni sau/şi care nu au mai participat, dar

pentru Finanţe şi Economie din Olanda şi

doresc să o facă, sunt invitaţi la această

Ministerul Finanţelor Publice din Romania –

acţiune.

a

“Strengthening

proiectului
the

Unit

de

Public

for

Financial

fi

plasate

pe

general,

secţiunea

Camera

alocată

Deputaţilor.

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor
de

management

financiar

şi

control

(U.C.A.S.M.F.C.).
•

Utile – control intern & twinning
→ Ministerul Finanţelor Publice, secţiunea

U.C.A.S.M.F.C.

adresează

mulţumiri

dedicată U.C.A.S.M.F.C.: www.mfinante.ro /

colegilor din cadrul ministerului şi din cadrul

Sisteme de management financiar şi control.

altor instituţii publice, care au luat parte la

→ Comisia Europeană, secţiunea alocata

activităţile proiectului, şi exprimă speranţa că

pentru

domniile-lor

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-

vor

contribui

la

asigurarea

twinning :

sustenabilităţii rezultatelor proiectului şi a

work/financial-

aplicării principiilor de bună practică.

assistance/institution_building/twinning_en.htm
→

Activităţi viitoare – august şi septembrie
2010

SIGMA

(Support

Governance

and

for

Improvement

in

Management) :

www.sigmaweb.org.

→ Din pricina perioadei de vacanţă, nu sunt
programate activităţi pentru luna august 2010.
→ În perioada următoare, produsele finale ale
proiectului

(aşa

–

numitele

« livrabile »),

anume indicatori, fişe pentru 5 standarde de
management financiar şi control,

proceduri,
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