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         Paşte fericit! 
 

          
 
 
Încă din vremea apostolică, Paştele este sărbătoarea Învierii Domnului, fiind cea mai 

veche sărbătoare creştină. 
„Paşte” este un cuvânt care vine în limba română prin filiera greco-latină din termenul 

ebraic „pesah”, iar cel ebraic din limba egipteană „paseh”, care inseamnă „trecere”. 
Această sărbătoare a sărbătorilor prilejuieşte tuturor creştinilor retrăirea întregii drame a 

Morţii şi Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, fiind un îndemn pentru iubire, iertare şi speranţă. 
Prin învierea Sa, în a treia zi după ce a fost răstignit, Iisus – Fiul Omului înlătură 

finalitatea vieţii pământeşti prin moarte şi ne dăruieşte speranţa Învierii şi a vieţii veşnice. 
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă dăruiască Paşte fericit şi lumină în 

suflet! 
 
Echipa redacţională urează “Paşte binecuvântat!” – tuturor celor care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul controlului intern/managerial, precum şi familiilor acestora. 
 
 
Control intern 
→ În perioada 27 – 28 februarie 2012 s-a desfăşurat, la Bruxelles, Conferinţa cu tema 

„Sistemele de control public intern în statele membre ale Uniunii Europene”,  la care au 
participat 90 de experţi din Ministerele de Finanţe din statele membre/ţările candidate, SIGMA 
(Support for Improvement in Governance and Management) şi direcţii din cadrul Comisiei 
Europene. România a fost reprezentată de două persoane din cadrul Unităţii centrale de 
armonizare a sistemelor de management financiar şi control şi Unităţii centrale de armonizare 
pentru auditul public intern. 
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În cadrul Conferinţei, experţii SIGMA au prezentat o analiză sintetică a contribuţiilor 
tuturor statelor membre la realizarea acestui Compendiu, care cuprinde descrierea sistemelor de 
control public intern ale acestora.  

Compendium-ul a fost elaborat  la iniţiativa DG Budget 
(http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm#compendium)  şi dezvoltă 
un catalog al practicii de control intern în toate statele membre, fiind prima lucrare de referinţă 
elaborată vreodată pe tema sistemelor de control public intern în Uniunea Europeană, un produs 
unic în concept, scop şi calitate, bazat pe contribuţiile voluntare ale fiecărui stat membru. 

Partea finală a Conferinţei a fost rezervată sesiunii de vot interactiv care a dat 
participanţilor posibilitatea de a-şi exprima opinii personale pe probleme variate de control 
public intern. Una dintre întrebările sesiunii de vot a fost: Responsabilitatea managerială în 
administraţia ţării dumneavoastră, se bazează pe o declaraţie anuală scrisă? (echivalentul 
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial din România). Răspunsurile 
reprezentanţilor statelor membre au fost: 

- „da” : 50%; 
- „nu”: 48,2% ; 
- „nu ştiu” : 1,8%  
Prin întocmirea, începând cu data de 31.12.2011, a Raportului asupra sistemului de 

control intern/managerial de către toate entităţile publice din România, rezultă că ţara noastră se 
situează în rândul ţărilor Uniunii Europene cu o bună practică în materie de control intern. 

Concluziile Conferinţei PIC şi rezultatele e-voting-ului vor fi publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro, secţiunea „Sisteme de management financiar şi control/Bună practică” în 
perioada imediat următoare, după efectuarea traducerii lor în limba română. 

 
 Pregătire profesională specifică, pentru anul 2012, oferită de 
U.C.A.S.M.F.C.   
 → În data 23 februarie 2012 s-a desfăşurat cursul cu tema „Control intern/managerial, 
strategie şi aplicare”. La acest curs au fost instruite un număr de 41 de persoane din instituţii 
publice centrale.  

→ În data de 14 martie 2012 s-a desfăşurat cursul cu tema „Managementul riscului, 
concepte de bază şi implementare la nivelul instituţiilor publice”, la care au fost instruite un 
număr de 32 de persoane din instituţii publice centrale. 

Aceste cursuri s-au bucurat de un interes deosebit din partea celor prezenţi, care au 
apreciat în mod deosebit aspectele practice expuse şi comentate. 
 Cursurile au avut loc în Bucureşti, la Ministerului Mediului şi Pădurilor, bulevardul 
Libertăţii nr. 15, etaj III, camera 13 şi au fost susţinute de lectori din cadrul U.C.A.S.M.F.C., iar 
din punct de vedere organizatoric, au fost derulate în colaborare cu Şcoala de Finanţe Publice şi 
Vamă, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
 
 
 Ateliere de lucru organizate de Center of Excellence in Finance 
 Center of Excellence in Finance (CEF), Liubliana, Slovenia, organizează: 

→ între 4 mai şi 8 iunie 2012, cursul la distanţă “E-learning Course on Budget 
Execution”. Acesta se adresează persoanelor care lucrează în instituţii publice, care cunosc 
procesul complet al executiei bugetare, manageri, precum şi personalului din ministere care 
doresc să înţeleagă responsabilităţile execuţiei bugetare. Cursul se desfăşoară pe parcursul a 
cinci săptămâni, primele trei săptămâni reprezentând partea teoretică şi următoarele două 
sătămâni, cazuri practice. Lectorii (instructorii) fac parte din Ministerul Finanţelor, Slovenia. 
Termenul - limită de înscriere la curs este de 20 aprilie 2012.  Cursul este în limba engleză, iar 
CEF oferă certificate de participare, la finalul cursului, celor care obţin minim 350 de puncte 
din maximul de 500.  
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→ între 8 şi 10 mai 2012, atelierul de lucru “Internal Audit Procurement”. Acesta se 

adresează directorilor executivi, auditori interni, persoanelor responsabile cu proiectarea, 
pregătirea şi efectuarea de achiziţii publice. Lectorii atelierului de lucru fac parte din 
Ministerele Finanţelor Publice din Franţa şi Slovenia. Termenul - limită de înscriere la curs este 
de 12 aprilie 2012.  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 
 
 
 Contact  
(Nr. 18 elaborat de) Elena Uţă, consilier, U.C.A.S.M.F.C., tel. 0040.21.319.97.59 / interior 2062,  elena.uta@mfinante.gov.ro; 
clădirea Ministerului Mediului şi Pădurilor, etaj III, cam. 18.
 


