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Unitatea centrală de armonizare                  
a sistemelor de management financiar şi 
control  
 

Newsletter nr. 6 / octombrie 
2010                                                           
              
Cea de-a XIX-a reuniune a Grupului  
 
 → Pe data de 23 septembrie 2010 a 
avut loc, la sala 13, etaj III, Ministerul 
Mediului, Bulevardul Libertăţii nr. 15, cea 
de-a nouăsprezecea reuniune a Grupului de 
lucru permanent al directorilor economici.  
 

 
Desfăşurare, cea de-a XIX-a reuniune a Grupului 

permanent 
  

 Lector a fost domnul Corneliu Trif 
Cotruţă, consilier, cabinetul secretarului 
general, Camera Deputaţilor.  
 

D        
Domnul Corneliu Trif Cotruţă 

 
 La reuniune au participat 41 de 
persoane.    Mai   multe   detalii,  pe  

Str. Apolodor nr. 17 
sector 5, Bucureşti 
Tel : + 021 319 97 52 
Fax : + 021 319 97 35 
e-mail: publicinfo@mfinante.ro 
 
 
 
 
www.mfinante.ro / Sisteme de management 
finaniar si control / Grupul de lucru al 
directorilor economici.    
 
Ghid indicatori – element de 
sustenabilitate 
 
 → A apărut ghidul « Elaborarea şi 
interpretarea indicatorilor de performanţă 
specifici controlului intern managerial », 
autori Gheorghe Barbu, Ilie Ivorschi, 
Claudiu Trif Cotruţă. Acest ghid poate fi 
considerat un element de sustenabilitate a 
rezultatelor proiectului de twinning 
Transition Facility RO 2007 IB FI 03, 
finanţat de Comisia Europeană.    
 

 
Coperta ghidului 

 
Indicatori publicaţi pe 
www.mfinante.ro 
 
 
 → Reamintim că, în luna august 
2010, au fost publicate documente care 
reprezintă rezultatele (livrabilele) finale ale 
proiectului RO 2007 IB FI 03,la adresa 
www.mfinante.ro / Sisteme de management 
financiar şi control / Proiecte de asistenţă 
tehnică.    
 
 Documentele se referă la : 

MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE
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 • Indicatori care pot fi aplicaţi în 
activitatea instituţiilor publice; 
 • Procedura, propusă de experţii 
olandezi, pentru aplicarea Standardului nr. 4 
“Funcţii sensibile” în cadrul instituţiilor 
publice din România. 
 
 
Utile – control intern & twinning 
 
 → Ministerul Finanţelor Publice, 
secţiunea dedicată U.C.A.S.M.F.C.: 
www.mfinante.ro / Sisteme de management 
financiar şi control. 
 → Comisia Europeană, secţiunea 
alocata pentru twinning : 
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-
work/financial-
assistance/institution_building/twinning_en.
htm 
 → SIGMA (Support for 
Improvement in Governance and 
Management) : www.sigmaweb.org. 
 
 
 
Contact  
(Nr. 6 elaborat de) Niculina Matei, şef serviciu, U.C.A.S.M.F.C., 
tel. 0040.21.319.97.59 / interior 2062 – 
niculina.matei@mfinante.gov.ro 


