
Lansare oficială 
 
În data de 6.X.2009, la sediul Institutului Naţional de Statistică, Salonul albastru, a avut loc 
lansarea Proiectului de înfrăţire instituţională RO/2007 – IB/FI/03 “Întărirea managementului 
finanţelor publice – Susţinerea activităţii Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de 
management financiar şi control în consolidarea sistemelor de management financiar şi control în 
instituţiile publice”. 
 
Partenerul extern este Academia Naţională de Finanţe şi Economie din Olanda, beneficiar fiind 
Ministerul Finanţelor Publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management 
financiar şi control. 
Durata proiectului este de 12 luni, începând cu data de 15 iunie 2009, iar pentru finanţarea acestuia 
este prevăzută suma de 550.306 euro - finanţare prin programul Facilitatea de tranziţie (Transition 
Facility) al Uniunii Europene, ca şi cofinanţare naţională.  
 
Obiectivul general al proiectului este întărirea controlului intern în cadrul instituţiilor publice, precum 
şi susţinerea activităţii Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi 
control în implementarea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor publice. 
 
 
Official launching 
 
On October 6, 2009, at the National Institute of Statistics, Blue Salon, took place the official 
launching of the Twinning Project RO/2007 - IB/FI/03 "Strengthening the Public Finance 
Management - Supporting the activity of Central Harmonisation Unit of Financial Management and 
Control Systems in strengthening the Financial Management and Control Systems in Public 
Institutions”.  
 
The external partener is the National Academy of Finance and Economics of the Netherlands; the 
beneficiary  is  the Ministry of Public Finance, Central Harmonisation Unit of Financial Management 
and Control Systems.  
 
The   duration   of   this   project   is   of   12   months,   begining   on   June   15 th, 2009;   for   its 
financing is allocated  the  amount  of  550,306  Euros – funding  through  the   European   Union’s   
programme Transition Facility, as well as national co-financing.  
 
The objective of the project is to strengthen internal control in the public institutions, and support 
the of activities Central Harmonisation Unit of Financial Management and Control Systems in 
implementing internal control systems in public institutions.  
 
 
 


