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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. 20 / august 2014 
   
"Pe Preasfanta, curata, preabinecuvantata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu 

Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toŃi sfinŃii pomenind-o, pe noi inşine şi 

unii pe alŃii şi toată viaŃa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm" 

 
          

 

Sfânta Maria Mare 

 

Adormirea Maicii Domnului şi mutarea sa la ceruri, este comemorată la data de 
15 august, ca cea mai importantă sărbătoare creştină dedicată Sfintei Fecioare Maria. 
Această sărbătoare este cunoscută şi cinstită în popor ca Sfânta Maria Mare. 

În scrierile părinţilor orientali se arată că Maica Domnului a fost înştiinţată prin 
Arhanghelul Gavriil despre mutarea sa din viaţa pământească la viaţa cea 
nemuritoare. De asemenea, se spune că, în acel moment, apostolii propovăduiau 
Evanghelia în diferite zone ale lumii, de unde au fost aduşi pe norii cerului pentru a fi 
prezenţi la eveniment. Deoarece Apostolul Toma nu a putut fi prezent la preamărita 
îngropare, când a ajuns, mâhnit şi foarte întristat că nu se învrednicise să o vadă şi el, 
ca şi ceilalţi, a cerut să fie deschis mormântul pentru a o vedea şi a-i  săruta mâinile 
Maicii Domnului. În mormânt a fost găsit numai giulgiul, care rămăsese mângâiere 
apostolilor şi tuturor credincioşilor, ca mărturie a mutării Maicii Domnului în Împărăţia 
Cerurilor. 
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Pentru a aduce cinstirea cuvenită Sfintei Fecioare Maria, Statul român a 
legiferat ca ziua de 15 august a fiecărui an să fie zi nelucrătoare, zi în care să 
omagiem ziua Adormirii Maicii Domnului. 

Echipa redacţională urează tuturor celor care îşi serbează ziua numelui la 
această dată, o viaţă minunată, cu multe realizări şi plină de iubire. La mulţi ani !   

 
Control intern 
 
→ În Monitorul Oficial al României nr. 555 din data de 28 iulie 2014 a fost 

publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Prin acest ordin a fost 
abrogat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu 
modificările şi completarile ulterioare. 

 
Elementele de noutate ale noului ordin sunt următoarele: 
 

• posibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv prin utilizarea 
înscrisurilor sub formă electronică;  

• actualizarea cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar 
preventiv prin introducerea în cadru a unor noi proiecte de operaţiuni;  

• actualizarea cadrului legal aplicabil proiectelor de operaţiuni supuse controlului 
financiar preventiv, completarea sau modificarea unor elemente care prezintă 
modul de efectuare a controlului, precum şi includerea în cadrul general al 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv a listelor de verificare pentru 
fiecare operaţiune; 

• precizări suplimentare privind verificarea, evidenţa şi raportarea proiectelor de 
operaţiuni asupra cărora se exercită viza de control financiar preventiv; 

• conducătorii entităţilor publice au obligaţia să dispună măsurile necesare pentru 
încadrarea în prevederile normelor metodologice generale şi ale codului specific 
de norme profesionale, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

→ La Conferinţa PIC organizată în luna februarie 2012 de către Direcţia generală 
de buget a Comisiei Europene a fost prezentată prima ediţie a Compendiului, care 
cuprinde descrierea sistemelor de control public intern al celor 27 state membre, de la 
acea dată. Această ediţie a Compendiului a furnizat un instrument de lucru util tuturor 
specialiştilor în domeniu. 

Feedback-ul pozitiv şi suportul major oferit de contributorii din statele membre 
au motivat Direcţia generala de buget a CE să solicite statelor membre, al căror număr 
a ajuns între timp la 28, să actualizeze conţinutul iniţial a Compendiului. 

 Aceasta versiune revizuită a fost pregătită în anul 2013 pentru a fi prezentată la  
 Conferinţa PIC a statelor membre ale UE care a avut loc la Haga în perioada 15-16 
mai 2014.  
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Ajutorul esenţial oferit de Compendiu constă în faptul că este o bogată sursă de 
informaţii şi un punct de lansare pentru discuţii între acele organizaţii responsabile de 
dezvoltarea sistemelor de control intern naţional, indiferent de faptul că sunt guverne 
din interiorul sau exteriorul Uniunii Europene (ţări candidate, ţări potenţial candidate 
etc.). Totuşi, pot exista şi alţi potenţiali interesaţi, ca de exemplu, instituţii superioare 
de audit, instituţii academice şi toţi cei care au un interes profesional, fiind conştienţi de 
evoluţiile  viitoare în domeniul bunei guvernanţe în statele membre ale UE.  

Documentul “Compendium – Sistemul de control public intern în România”, 
precum şi link-ul cu ajutorul căruia poate fi accesat şi vizualizat documentul  
“Compendium of the public internal control systems in the EU Member States – 
Second edition, 2014” pot fi vizualizate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, 
secţiunea “Sisteme de management financiar şi control/Bună practică”. 

De asemenea, dacă doriţi să vizualizaţi Compendiul  conţinând contribuţia celor 
28 de state membre ale Uniunii Europene, puteţi accesa site-ul  
http://ec.europa/budget/biblio/publications. 

 
→ În temeiul art. 4 alin (5) şi art. 19 alin. (8) lit. h) şi i) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat Raportul privind 
controlul intern pe anul 2013 care a fost prezentat Guvernului de către Ministerul 
Finanţelor Publice odata cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor 
prevăzute de lege. 

Acest Raport poate fi consultat  pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, 
secţiunea “Sisteme de management financiar şi control/ Documente oficiale”. 

 
 Pregătire profesională specifică, pentru anul 2014, oferită de 
U.C.A.S.M.F.C.   
 

→ Cursul cu tema „Managementul riscului, concepte de bază şi implementare la 
nivelul instituţiei publice" a fost organizat în data de 15.V.2014, la sediul UCASMFC, 
lectori fiind specialişti din cadrul direcţiei. Acest curs s-a bucurat de interes din partea 
celor prezenţi, specialişti din cadrul diferitelor instituţii publice, care au apreciat, în 
special, aspectele practice expuse şi comentate. 
 → Cursul „Controlul intern/managerial, strategie şi aplicare”, organizat în două 
sesiuni, în data de 24.VI.2014 şi, respectiv, în data de 26.VI.2014, susţinut de lectori ai 
UCASMFC, a fost apreciat de cei prezenţi, specialişti din cadrul instituţiilor centrale şi 
teritoriale, pentru că a contribuit la clarificarea unor aspecte legate de implementarea 
standardelor de control intern/managerial.  
  
 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. 20 elaborat de) Martinescu Gabriela, consilier, U.C.A.S.M.F.C., tel. 0040.21.319.97.59 / interior 2062,  

gabriela.martinescu@mfinante.ro; clădirea Ministerului Mediului şi schimbărilor climatice, etaj III, cam. 18.

 


