
 
      

 
 

  1

       
Unitatea centrală de armonizare                    Str. Apolodor nr. 17 
a sistemelor de management financiar şi control                       sector 5, Bucureşti 
                Tel : + 021 319 97 52 
                 Fax : + 021 319 97 35 
                 e-mail: publicinfo@mfinante.ro 
 
 
 

Newsletter nr. 8 / decembrie 2010 
 
 Noua procedură de control financiar preventiv delegat   
 
 → Reamintim că a fost emis Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.434/13.X.2010. 
Ordinul se referă la aprobarea unei noi proceduri operaţionale privind exercitarea controlului 
financiar preventiv delegat. Ordinul menţionat şi noua procedură operaţională sunt publicate pe 
site-ul Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, secţiunea “Sisteme de management 
financiar şi control” /  “Proceduri”.  
 Pentru utilizatorii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, procedura este publicată şi 
sub platforma de Lotus Notes, caseta “PROCEDURI MFP ON BUC31A”.  
 Procedura este, din a doua parte a lunii  noiembrie 2010, aplicabilă operaţiunilor 
financiare verificate de controlorul delegat al Ministerului Finanţelor Publice, fiind comunicată 
ordonatorilor de credite.   
 
 A apărut traducerea cărţii “PIFC”, de Robert de Koning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         « PIFC », Robert de Koning, 2007 
 
 → Cartea “PIFC”, autor Robert de Koning, apărută în anul 2007, a fost tradusă în limba 
română, autorul traducerii fiind Ioana Munteanu.      
 Cartea poate fi descărcată de pe site-ul www.pempal.org/Documents, după completarea 
unui scurt formular. 
 Cartea este scrisă de un promotor al conceptului de control financiar public intern (Public 
Internal Financial Control – PIFC), implicat, încă din anul 1998, în procesul / negocierile de 
aderare ale României la Uniunea Europeană. Autorul traducerii a fost implicat în elaborarea 
textului Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar 
preventiv (titlul iniţial al actului normativ), ca şi în elaborarea primei variante a Policy Paper / 
România, aprobată, de Guvernul României, în anul 2001.  
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 Curs organizat de Center of Excellence in Finance 
 
 → Center of Excellence in Finance (CEF), Liubliana, Slovenia, organizează, anul viitor, 
între 4 februarie şi 4 martie 2011, cursul de învăţământ la distanţă “Budget formulation”. Cursul 
este gândit de US Treasury şi a fost adaptat de CEF. Se adresează experţilor din cadrul 
instituţiilor publice, inclusiv din România, care sunt implicaţi în elaborarea bugetului, dar şi altor 
persoane care doresc să se instruiască. Cursul este complet gratuit pentru persoanele care lucrează 
în sectorul public. Se desfaşoară exclusiv în limba engleză, prin intermediul unui portal de 
comunicare care poate fi accesat cu nume de utilizator şi parolă. Termenul – limită pentru 
înscrierea la acest curs este 7 ianuarie 2011. La sfârşitul cursului, sunt oferite certificate de 
participare, emise de CEF. Până în prezent, cursul a fost absolvit de aproximativ 30 de persoane 
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice din România. Mai multe detalii, pe www.cef-
see.org/Forthcoming events.  
 
 Utile – control intern  
 → 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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