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Noua procedură de control financiar
preventiv delegat
→ Pe data de 13. X. 2010, a fost
emis Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.434. Ordinul se refera la aprobarea unei
noi
proceduri
operaţionale
privind
exercitarea controlului financiar preventiv
delegat. Această nouă procedură înlocuieşte
procedura iniţială, aprobată prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.426/2008.
Ordinul menţionat, împreună cu noua
procedură operaţională, este publicat pe siteul
Ministerului
Finanţelor
Publice,
www.mfinante.ro, secţiunea “Sisteme de
management
financiar
şi
control”,
subsecţiunea “Proceduri”.
De asemenea, pentru utilizatorii din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
procedura este publicată şi sub platforma de
Lotus Notes, caseta “PROCEDURI MFP
ON BUC31A”.
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Conferinţă / PIFC
→ Conferinţa regională pe control
financiar public intern (Public Internal
Financial Control – PIFC) a avut loc, între
27 şi 28 octombrie 2010, la Zagreb, în
Croaţia. Organizatori au fost Ministerul
Finanţelor din Croaţia şi Sigma. Conferinţa a
fost dedicată ţărilor candidate şi potenţial
candidate la aderare. Mai multe detalii, pe
www.sigmaweb.org.
PEM PAL
→ PEM PAL (Public Expenditure
Management Peer Assisted Network) este
expresia unui efort multilateral, orientat în
scopul împărtăşirii experienţelor dobândite
de ţări din Europa de Est şi Asia Centrală.
Participanţii, profesionişti într-un anumit
domeniu, sunt încurajaţi să dezbată
cunoştinţele acumulate cu colegii din alte
ţări (“peer”). În prezent, există 3 PEM PAL,
în următoarele domenii: audit intern, buget,
trezorerie. PEM PAL este susţinut financiar
şi administrativ de o seamă de organizaţii,
ca, de exemplu: Banca Mondială, OECD,
GTZ etc. Secretariatul este asigurat de
Centrul de Excelenţă în Finanţe (Center of
Excelence in Finance), Liubliana, Slovenia.
Mai multe detalii, pe www.pempal.org şi
www.cef-see.org.
Utile – control intern

Panoramă, zona din spatele Ministerului Mediului
şi Pădurilor

→ Ministerul Finanţelor Publice, secţiunea
dedicată U.C.A.S.M.F.C.: www.mfinante.ro /
Sisteme de management financiar şi control.
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