
 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 

 
ORDIN  nr. 769 

 
din  13/06/2003 

pentru aprobarea procedurii de avizare a numirii/destituirii sefilor 
compartimentelor de audit public intern din entitatile publice   

      
Ministrul finanţelor publice, 

     
în baza Hotărârii Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, 
     

având în vedere prevederile art. 8  lit. k) din Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern, 
     

emite următorul : 
 
 
                                       

ORDIN 
 

 
ART. 1  
 Se aprobă Procedura de avizare a numirii/destituirii sefilor 

compartimentelor de audit public intern din entitatile publice si modelul 
de Aviz, prevazute  în Anexa 1 si Anexa 2, care fac parte integranta din 
prezentul ordin. 

 
ART. 2 
Compartimentele de audit public intern din cadrul  Directiilor 

Generale a Finantelor Publice judetene si a municipiului Bucuresti, care 
exercita si atributiile delegate de Unitatea Centrala de Armonizare pentru 
Auditul Public Intern, vor aviza numirea/destituirea sefilor 
compartimentelor de audit public intern pentru ordonatorii principali de 
credite a bugetelor locale, in conformitate cu aceasta procedura. 

    
 ART. 3 

Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din 
Ministerul Finantelor Publice, precum si compartimentele de audit public 
intern din cadrul  Directiilor Generale a Finantelor Publice judetene si a 
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municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentului ordin. 
 

Emis la Bucuresti, la data de 13/06/2003 
 

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE, 
Mihai Nicolae Tanasescu 
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ANEXA 1 
    

1. In vederea avizarii numirii/destituirii sefilor compartimentelor 
de audit public intern din cadrul entitatilor publice, la nivelul UCAAPI se 
constituie o comisie formata din 6 persoane, respectiv: 

- directorul general; 
- 3 sefi de serviciu (Strategie si metodologie generala, 

Operational de audit public intern, Coordonare, evaluare si 
raportare); 

- 2 auditori, stabiliti deprin decizia directorului general al 
UCAAPI. 

Comisia se intruneste in functie de necesitati. 
  2. Pentru avizarea numirii sefilor compartimentelor de audit 
public intern din cadrul entitatilor publice, candidatii vor trimite in plic 
la Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern o 
documentatie, pe adresa Ministerului Finantelor Publice (strada Apolodor 
nr. 17, sector 5, Bucuresti), cu mentiunea “Pentru avizarea numirii sefilor 
compartimentelor de audit public intern”. Documentatia trebuie sa 
cuprinda urmatoarele documente: 

- curriculum vitae; 
- minim 2 scrisori de recomandare; 
- o lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea 

auditului public intern in entitatea respectiva; 
- o declaraţie privind respectarea prevederilor art.20, alin.(1) din 

Legea auditului public intern,  referitoare la incompatibilităţile  
auditorilor interni. 

3. Procedura de avizare a numirii sefilor compartimentelor de audit 
public intern din cadrul entitatilor publice cuprinde urmatoarele etape: 

-    analiza documentatiilor depuse; 
- organizarea unui interviu. 
Data interviului se anunta cu cel putin 5 zile inainte de sustinerea 

acestuia. 
Membrii comisiei acorda pentru fiecare etapa, note de la 1 la 10 si 

in functie de nota medie obtinuta se stabileste un calificativ, astfel; 
- slab, pentru medii sub 7; 
- bine/foarte bine, pentru medii peste 7, respectiv peste 9.  
 Comisia acorda un aviz nefavorabil in cazul in care se obtine 

calificativul slab, respectiv favorabil pentru calificativele bine si foarte 
bine.  

Avizul comisiei se transmite conducerii entitatii publice in termen 
de 5 zile de la data sustinerii interviului. 

 După obţinerea avizului favorabil, numirea şefului 
compartimentului de audit public intern se face de către conducătorul 
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entităţii publice respective, în conformitate cu prevederile legale 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea acestor funcţii. In cazul in care avizul este nefavorabil, 
candidatul respectiv nu poate participa la concursul/examenul organizat 
pentru ocuparea acestei functii. 

4. Pentru avizarea destituirii sefilor compartimentelor de audit 
public intern, conducatorii  entitatilor publice vor instiinta Unitatea 
Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre intentia de 
destituire, precum si despre motivele destituirii. Notificarea se transmite 
in plic, pe adresa Ministerului Finantelor Publice (strada Apolodor nr. 17, 
sector 5, Bucuresti), cu mentiunea “Pentru avizarea destituirii sefilor 
compartimentelor de audit public intern”. 

Propunerile de destituire motivate de abateri disciplinare, care se 
incadreaza in prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare sau in 
regulamentele proprii   de organizare si functionare ale entitatilor publice, 
dupa caz, nu se supun actualei proceduri, acestea neincadrandu-se in 
prevederile art. 10 alin.(2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern.  

5. Procedura de avizare a destituirii sefilor compartimentelor de 
audit public intern din cadrul entitatilor publice cuprinde urmatoarele 
etape: 

-    analiza motivelor destituirii; 
- efectuarea de investigatii; 
- consultari directe/organizarea unui interviu cu persoanele 

implicate. Data interviului se anunta cu cel putin 5 zile inainte 
de sustinerea acestuia. 

In baza rezultatelor cercetarilor intreprinse, Comisia acorda avizul 
favorabil respectiv nefavorabil.  

Avizul se transmite conducerii entitatii publice in termen de 5 zile 
de la data intrunirii comisiei. După obţinerea avizului favorabil, 
destituirea sefului compartimentului de audit public intern se face de către 
conducătorul entităţii publice respective, în conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. In cazul in care avizul este nefavorabil, destituirea nu 
este posibila.  
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                                                                                                           ANEXA  2 
 
 

 
 
 

 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 
 UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE 
 PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN 
 
 
 
 
                                             AVIZ 
              

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. k) din  Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern,  se avizeaza 
favorabil/nefavorabil, numirea/destituirea  d-lui/d-nei 
…………………………………..in/din functia de sef al 
compartimentului de audit public intern  din cadrul 
……………………………… 

 
 
                     DIRECTOR GENERAL 
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