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Newsletter nr. 9 / ianuarie 2011 
 
 Echipa redacţională vă urează “La mulţi ani!” 
 

        
 
 
 Amendamente aduse Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999   
 
 → În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 / 13 decembrie 2010, a fost 
publicată Legea nr. 234 / 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 Legea aduce modificări / clarificări ale unor sintagme larg utilizate în zona controlului 
intern, introduce obligativitatea elaborării unui raport asupra sistemului de control intern, 
stabileşte sancţiuni pentru neprezentarea raportului.  
    
 Ateliere de lucru organizate de Center of Excellence in Finance 
 
 → Center of Excellence in Finance (CEF), Liubliana, Slovenia, organizează, între 14 
februarie şi 17 februarie 2011, atelierul de lucru “Performance auditing”. Se adresează experţilor 
din cadrul instituţiilor publice, inclusiv din România, care lucreaza în zona auditului intern, dar şi 
altor persoane care doresc să se instruiască. Atelierul de lucru este complet gratuit şi se 
desfaşoară doar în limba engleză. La acesta vor participa reprezentanţi ai instituţiei supreme de 
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audit din Macedonia şi de la Curtea Europeană de Audit, Luxemburg. CEF oferă certificate de 
participare la finalul cursului. Termenul - limită de înscriere este de 14 ianuarie 2011.   
 → Un alt atelier de lucru organizat de CEF este «Reporting & follow-up: external audit», 
între 21 şi 23 martie 2011. Se adresează persoanelor care lucrează în instituţii publice, îndeosebi 
auditori interni şi externi. Lectorii atelierului de lucru fac parte din Ministerul Finanţelor, Olanda. 
Termenul - limită de înscriere la curs este de 21 februarie 2011.   
 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. 
  
 
Contact  
(Nr. 9 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; clădirea Ministerului Mediului şi Pădurilor, etaj III, camera 18.
 


