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Către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........................................  
în atenţia structurii de audit public intern 

Ref: Structura raportului privind activitatea de audit public intern în regiune pe anul 
2016, elaborat la nivelul DGRPF 

 

Stimată(e) Doamnă / Domn, 

în vederea elaborării Raportului centralizat privind activitatea de audit public intern în 
regiune pe anul 2016, în conformitate cu prevederile articolului 8, litera g) din Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale articolului 1, litera d) din OMFP nr. 768/2003, vă rugăm să asiguraţi 
organizarea şi coordonarea sistemului de raportare a activităţii de audit intern din 
regiunea dumneavoastră şi să ne transmiteţi raportul centralizat până la data de 28 
februarie 2017. 

Structura Raportului centralizat privind activitatea de audit public intern în regiune pe 
anul 2016, inclusiv anexele acestuia, sunt publicate pe pagina de internet a MFP, 
respectiv www.mfinante.ro, secţiunea UCAAPI / Raportări, de unde vor putea fi 
accesate. 

Raportul se va elabora pe baza informaţiilor consemnate în rapoartele aprobate primite 
de la unităţile administrativ teritoriale din judeţele din regiunea dumneavoastră. 
Menţionăm faptul că unităţile administrativ teritoriale care au exercitat auditul intern în 
sistem de cooperare vor raporta distinct către UCAAPI. Prin urmare, raportul emis de 
dumneavoastră nu va conţine informaţii referitoare la activitatea de audit intern derulată 
în cadrul acestor UAT. 

Raportul centralizat privind activitatea de audit public intern din regiune, avizat de şeful 
structurii de audit public intern şi aprobat de conducătorul DGRFP se va transmite la 
UCAAPI la termenul prevăzut, însoţit de situaţiile prezentate în anexe. Comunicarea se 
va face pe suport de hârtie precum şi în format electronic editabil, la adresele de email  
dragos.niculae@mfinante.ro și camil.bojin@mfinante.ro 

De asemenea, vă rugăm să aveţi în vedere reglementările legale referitoare la protecţia 
datelor clasificate, având în vedere faptul 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. 
 

Cu deosebită consideraţie, 

 
Marioara Diaconescu 
 
 
 
Director 


