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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

ORDIN NR. 768 
 
 
 
 
 Ministrul finanţelor publice; 
În baza  Hotărârii Guvernului României nr.267/2003 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice; 
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.672/2002 privind auditul public 
intern 
 Emite următorul: 
 
 
 
 

ORDIN 
 
 
 
 Art.1. Cu data semnării prezentului ordin,  se aprobă delegarea  din 
competenţa Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern 
în competenţa serviciilor de  control şi audit intern ale Direcţiilor 
Generale ale Finanţelor Publice judeţene şi a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti, a următoarelor atribuţii: 

a) avizarea normelor metodologice specifice ordonatorilor 
principali de credite care funcţionează la nivel teritorial; 

b) avizarea numirii/revocării şefilor  compartimentelor de audit  
public intern ai ordonatorilor principali de credite care  
funcţionează la nivel teritorial; 

c) verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a 
Codului privind conduita etică a auditorului intern şi iniţierea de 
măsuri corective în cooperare cu ordonatorul principal de 
credite care funcţionează la nivel teritorial; 

d) coordonarea sistemului de raportare a rezultatelor activităţii de 
audit  public intern desfăşurate la nivelul ordonatorilor 
principali de credite care funcţionează la nivel teritorial. 

 



 
 
 Art.2. Cu aceeaşi dată, se completează si se actualizeaza  în mod 
corespunzător şi Regulamentul de organizare  şi funcţionare  al Direcţiilor  
Generale  ale Finanţelor Publice judeţene şi a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul 
ministrului finanţelor  publice nr.1509/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Art.3. În termen de 30 de zile  de la data semnării prezentului 
ordin, Direcţia Generală a Politicilor şi Resurselor Umane,  împreună cu 
Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, Direcţia 
de Audit Public Intern, Direcţia de Investigaţii şi Control şi Direcţia 
Generală de Revizie  Fiscală şi de Metodologie şi Proceduri pentru 
Control, vor  întreprinde măsurile necesare pentru definitivarea noilor  
structuri teritoriale necesare desfăşurării activităţilor de investigaţii şi 
control precum şi revizie fiscală. 
 Art.4. Direcţia Generală a Politicilor şi Resurselor Umane, precum 
şi  conducerile Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice judeţene şi  a 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti, vor 
aduce la îndeplinire prevederile art.1 din prezentul ordin. 
 Emis în Bucureşti, la 13.06.2003. 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
MIHAI NICOLAE TĂNĂSESCU 
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