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Către :  Entitățile Publice Centrale (Ministere, Autorități)    

În atenţia: Structurii de audit public intern 

 
Referitor la: Structura Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2019 
pentru entităţile publice centrale (ministere, autorități)  

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

În vederea elaborării Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2019, 
în conformitate cu prevederile articolului 8, litera g) din Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să 
organizaţi sistemul de raportare a activităţii de audit public intern desfăşurată în cadrul 
entităţii publice centrale (minister, autoritate), inclusiv la nivelul entităţilor publice 
subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea acesteia şi să asiguraţi 
transmiterea raportului de activitate până la data de 15 februarie 2020. 

Structura minimală a Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2019, 
inclusiv a anexelor acestuia, sunt publicate pe pagina de internet a MFP, respectiv 
www.mfinante.ro, secţiunea  UCAAPI/Raportări, de unde vor putea fi accesate. 
Raportul anual privind activitatea de audit public intern pe anul 2019 se va elabora pe 
baza informaţiilor consemnate în rapoartele aprobate primite de la nivelul entităţilor 
subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea instituţiei dumneavoastră. 
Raportul anual privind activitatea de audit public intern pe anul 2019, avizat de şeful 
structurii de audit public intern şi aprobat de conducătorul entităţii publice centrale se 
va transmite la UCAAPI în termenul prevăzut, însoţit de situaţiile prezentate în anexe. 
Comunicarea se va face în format electronic, atât fișier pdf., cât și format editabil 
(word), la următoarele adrese de e-mail: aurelia.coman@mfinante.gov.ro și 
miorica.necula@mfinante.gov.ro. 
De asemenea, vă rugăm să aveţi în vedere reglementările legale referitoare la 
protecţia datelor clasificate, având în vedere că acest raport este public. 
Menționăm faptul că rapoartele primite după expirarea termenului specificat, nu vor 
mai  fi incluse în centralizarea raportului anual la nivel național, iar acest fapt va fi 
menționat în Raportul anual centralizat ce va fi prezentat în ședință de Guvern. 
 
Cu deosebită considerație,  
 
Director 

Marioara Diaconescu 
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