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Rezumat: Evaluarea performanţei compartimentelor de audit public intern ce realizează 

auditarea fondurilor Uniunii Europene în ţara noastră este reglementată pe de o parte, de 
Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (Standarde) şi, pe de 

altă parte, de Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De 

asemenea, sunt organisme, cum ar fi Curtea de Conturi a României şi Camera Auditorilor 

Financiari din România, care pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin au elaborat 

reglementări referitoare la evaluarea performanţei activităţii de audit intern. Mai mult, 

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern oferă îndrumare metodologică 

detaliată în acest domeniu. 
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1.INTRODUCERE 

 

În România, prin audit public intern se înţelege
3
 “activitatea funcţional independentă şi 

obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească 

activităţile entităţii publiceş ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o 

abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea 

managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.”  

În fapt, activitatea de audit intern se realizează, conform prevederilor legale în vigoare 

aplicabile,
4
 de regulă, în cadrul unei structuri ce poartă denumirea generică de compartiment 

de audit public intern chiar dacă entităţile publice, în funcţie de condiţiile lor specifice de 

desfăşurare a activităţii lor pot înfiinţa, în acest sens, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri 

sau simple compartimente compuse din minim doi auditori cu norma intreagă iar, în mod 

excepţional, există posibilitatea ca, la nivelul entităţilor publice locale activitatea de audit 

public intern să se asigure prin cooperare; totodată, la nivelul entităţilor publice al căror 

conducător este ordonator de credite secundar sau terţiar, la care nu se justifică înfiinţarea 

unui compartiment de audit public intern, această activitate poate fi exercitată de 

compartimentul de specialitate organizat la nivel ierarhic superior.  

Una din principalele atribuţii ale compartimentelor de audit public intern este aceea de a 

verifica respectarea cadrului legal, normativ şi procedural la nivelul instituţiilor aflate în 

subordonare, coordonare sau sub autoritate. 

                                                           
1
 Academia de Ştiinţe Economice, Şcoala Doctorală; nicolaecnstantin@yahoo.com 

2
 Academia de Ştiinţe Economice, Şcoala Doctorală; angela.broju@gmail.com 

3
 Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4
 Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adaptare şi prelucrare 

64

mailto:nicolaecnstantin@yahoo.com
mailto:angela.broju@gmail.com


 
 
 

În acest context, trebuie precizat faptul că evaluarea activităţii de audit public intern din cadrul 

entităţilor publice se realizează şi de către Curtea de Conturi  României, conform artibuţiilor 

stabilite prin Legea nr. 92/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că activitatea de audit public intern este inclusă în 

sistemul de control intern al instituţiilor publice, fapt pentru care şi alte instituţii publice pot 

evalua, conform propriei metodologii şi activitatea de audit public intern. Un bun exemplu în 

acest sens, îl reprezintă Autoritatea de Audit care, în cadrul verificărilor realizate la nivelul 

entităţilor publice, fie ele autorităţi de management, organisme intermediare sau simpli 

beneficiari, evaluează şi activitatea de audit public intern desfăşurată la nivelul acestor unităţi. 

De asemenea, auditorii financiari, în cadrul verificărilor desfăşurate la nivelul entităţilor 

publice ce beneficiează de fonduri europene în vederea întocmirii raportului ce însoţeşte 

cererile de rambursare a cheltuielilor, realizează propria evaluare a auditului public intern 

pentru a stabili măsura în care în activitatea lor pot utiliza concluziile la care au ajuns auditorii 

interni. 

 

2. EVALUAREA PERFORMANŢEI COMPARTIMENTELOR DE AUDIT PUBLIC INTERN CE 

REALIZEAZĂ AUDITAREA FONDURILOR UNIUNII EUROPENE 

 

Auditul intern a fost reglementat în ţara noastră odată cu apariţia Ordonanţei 

Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Astfel, la 

început, potrivit acestui act normativ, compartimentul de audit intern avea, în principal, drept 

atribuţii: 

1. certificarea bilantului si a contului de executie bugetara la nivelul entităţii publice; 

2. verificarea legalităţii, analizarea regularităţii şi investigarea conformităţii operaţiunilor 

în vederea atât a depistării posibilelor erori, deficienţe sau fraude cât şi a elaborării 

unor măsuri pentru remedierea aspectelor negative constatate; 

3. evaluarea sistemului decizional; 

4. examinarea sistemului de conducere; 

5. identificarea deficienţelor şi riscurilor existente la nivelul sistemelor de conducere şi 

control precum şi prezentarea unor măsuri menite să remedieze disfuncţionalităţile 

constatate. 

 

În timp, activitatea de audit intern a cunoscut o îmbunătăţire semnificativă, reliefată în plan 

legislativ, atât prin apariţia Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi 

completările ulterioare cât şi prin intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanţelor 

Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activittii de audit 

public intern. Astfel, conform acestor prevederi legale, în prezent, atribuţiile 

compartimentului de audit public intern, în general şi, implicit, ale compartimentului de audit 

public intern ce auditează modul de gestionare a fondurilor europene, sunt mult mai extinse, 

cuprinzând, în principal, următoarele: 

1. emite, în baza normelor metodologice generale  norme metodologice specifice 

instituţiei în care funcţionează, 

2. realizează planificarea strategică şi anuală a auditului public intern, 

3. desfăşoară misiuni de audit public intern, 

4. comunică organului ierarhic superior cazurile de neânsuşire a recomandărilor, 

5. întocmeşte raportări periodice cuprinzând rezultatele activităţii desfăşurate, 

6. redactează şi prezintă forurilor competente raportul annual de activitate, 

7. comunică iregularităţiile constatate atât managementului de vârf cât şi entităţii abilitate 

să continue verificările, 
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8. examinează respectarea cadrului legal, normativ şi procedural în activitatea 

desfăşurată de către structurile de audit public intern organizate la nivelul instituţiilor 

aflate în coordonare, subordonare sau sub autoritate. 

Totodată, din analiza diferenţelor apărute în ceea ce priveşte modul de organizare a auditului 

public intern reglementat, pe de o parte, prin O.G. nr. 119/1999 şi, pe de altă parte, prin Legea 

nr. 672/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate observa 

importanta evoluţie pe care această activitate a înregistrat-o în ţara noastră. 

Astfel, în anul 1999 potrivit Ordonanţei Guvernului  nr. 119 se prevedea organizarea 

independentă a auditului intern în cadrul entităţii publice ca şi compartiment în subordinea 

directă a managementului de vârf.  

În zilele noastre, conform prevederilor Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, organizarea auditului este mult mai complexă, cuprinzând patru 

niveluri ierarhice şi anume: 

1) Comitetul pentru Audit Public Intern; 

2)  comitetele de audit intern; 

3) Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern; 

4) compartimente de audit public intern.  

Fiecare dintre primele trei structuri are atribuţii bine definite, ce influenţează activitatea 

compartimentelor de audit ce verifică gestionarea fondurilor europene, fapt pentru care, în 

continuare, facem o prezentare succintă a acestora
5
. 

 1) În fapt, Comitetul pentru Audit Public Intern (C.A.P.I.) are un rol consultativ în ceea ce 

priveşte implementarea strategiei de audit intern la nivel naţional, fiind compus din 11 

membri şi anume: 

 preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România; 

 doi profesori universitari din domeniul auditului intern; 

 trei auditori ce au expertiză deosebit de bogată ; 

 un specialist în contabilitate publică; 

 un specialist în domeniul juridic; 

 un specialist în sisteme informatice; 

 un conducător al asociaţiilor profesionale ale autorităţilor locale; 

 conducătorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern 

(U.C.A.A.P.I.). 

Principalele atribuţii, stabilite prin lege, ale Comitetului pentru Audit Public Intern sunt 

următoarele: 

I. analizează planificarea privind dezvoltarea strategică a auditului public intern la nivel 

naţional şi prezintă o opinie de specialitate în acest sens; 

II. analizează şi prezintă o opinie de specialitate cu privire la proiectele actelor normative 

referitoare la auditul public intern întocmite de Unitatea Centrală de Armonizare 

pentru Auditul Public Intern; 

III. analizează, avizează şi prezintă Guvernului raportul anual întocmit de Unitatea 

Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern cu privire la modul de 

desfăşurare a auditului public intern la nivel naţional; 

IV. dezbate şi avizează planificarea misiunilor de audit public intern de interes major 

întocmită anual de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; 

V.  analizează şi prezintă o opinie de specialitate cu privire la rapoartele de audit public 

intern întocmite ca urmare a desfăşurării unor misiuni de interes major, cu implicaţii 

la nivel naţional; 
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VI.  verifică şi emite o opinie în cazul în care există divergenţe între auditori şi conducerea 

de vârf a instituţiei cu privire la recomandările rezultate în urma misiunii desfăşurate 

la nivelul respectivei entităţi publice; 

VII. dezbate acordurile de cooperare încheiate între auditul intern şi auditul extern; 

VIII. avizează numirea şi revocarea conducătorului Unităţii Centrale de Armonizare pentru 

Auditul Public Intern. 

 2) Comitete de audit intern trebuie să se organizeaze în cadrul entităţilor publice ai căror 

conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului  central şi care beneficiază de un 

buget mai mare de 2 mld. lei în cursul unui exerciţiu financiar. 

Comitetele de audit intern au 5-7 membri, astfel: 

 doi – trei auditori publici interni cu experienţă relevantă (minim 5 ani) ce îşi 

desfăşoară activitatea în alte entităţi publice decât cele aflate în coordonarea, 

subordonarea sau sub autoritatea instituţiei publice organizatoare, 

 doi - trei specialişti aflaţi pe funcţii de execuţie, cu experienţă relevantă (minim 

5 ani) în domeniul de specialitate al instituţiei organizatoare sau în domeniile 

financiar-contabil, juridic, resurse umane, tehnologia informaţiei, 

 şeful structurii de audit. 

În situaţia în care se consideră necesar, comitetele de audit intern se pot organiza şi la nivelul 

entităţilor publice care nu beneficiază de un buget de 2 mld. lei. 

Comitetul de audit intern are, conform prevederilor legale, în principal, următoarele 

atribuţii: 

I. analizează şi avizează planificarea strategică şi annuală a misiunilor de  audit public 

intern; 

II. examinează recomandările formulate în urma desfăşurării misiunilor de audit ce nu 

sunt avizate de managementul instituţiei şi prezintă o opinie în ceea ce priveşte 

aceste situaţii; 

III. dezbate şi avizează Carta proprie structurii de audit intern din cadrul instituţiei 

organizatoare; 

IV. verifică petiţiile privind nerespectarea regulilor şi principiilor de conduită etică şi 

formulează propuneri în consecinţă; 

V. dezbate şi avizează raportarea anuală a modului de desfăşurare a auditului intern în 

cadrul instituţiei organizatoare; 

VI. analizează şi avizează acordurile de cooperare încheiate cu alte entităţi publice în 

domeniul auditului intern. 

3) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), este organizată 

şi îşi desfăşoară activitatea ca direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, fiind 

direct subordonată ministrului. 

     Reglementările în vigoare aplicabile stabilesc drept principale atribuţii ale UCAAPI 

următoarele: 

I. implementarea la nivel naţional a strategiei auditului public intern; 

II. elaborarea cadrului legal, normative şi procedural de interes naţional privind auditul 

public intern; 

III. oferă îndrumare de specialitate inclusive prin elaborarea de manuale şi ghiduri în 

domeniul de competenţă; 

IV. analizează şi avizează normele metodologice specifice întocmite atât la nivelul 

entităţilor din administraţia publică centrală cât şi la nivelul structurilor associative; 

V. elaborează raportul anual privind modul de desfăşurare a activităţii la nivel naţional 

pe care în prezintă Comitetului de Audit Public Intern; 

VI. desfăşoară misiuni de audit intern în domenii de interes major cu implicaţii la nivel 

naţional; 
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VII. examinează respectarea cadrului legal, normative şi procedural de către 

compartimentele de audit public intern din cadrul instituţiilor publice centrale şi 

structurilor asociative; 

VIII. asigură îndrumare de specialitate atât în ceea ce priveşte punerea în practică a 

sistemului de cooperare în domeniul auditului intern cât şi în ceea ce priveşte 

recrutarea, atestarea şi pregătirea profesională a auditorilor interni; 

IX. analizează şi avizează numirea sau destituirea conducătorilor compartimentelor de 

audit public intern din cadrul entităţilor publice din administraţia centrală; 

X. cooperează atât cu Curtea de Conturi a României cât şi cu organizaţii cu atribuţii în 

domeniul controlului financiar public de la nivel european. 

Evaluarea activităţii de audit intern este prevăzută în cadrul Standardelor Internationale pentru 

Practica Profesionala a Auditului Intern promovate, la nivel global, de Institutul Auditorilor 

Interni şi recunoscute la nivel european. 

Astfel, conform Standardului 1300, conducătorul compartimentului de audit intern trebuie să 

întocmească şi să asigure implementarea unui program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii 

activităţii de audit intern. Acest program cuprinde prevederi referitoare atât la evaluări interne 

cât şi externe pentru a asigura desfăşurarea activităţii conform reglementărilor în vigoare şi 

celor mai bune practice aplicabile în domeniu. 

În acest context, trebuie menţionat faptul că, în elaborarea Normelor generale de audit public 

intern s-a avut în vedere respectarea prevederilor Standardului 1300, fapt pentru care începând 

cu anul 2003, după apariţia Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 38, structurile de 

audit public intern în general şi implicit cele abilitate să verifice gestionarea fondurilor 

europene trebuie să elaboreze şi să implementeze un program de asigurare şi îmbunătăţire a 

calităţii. 

Standardul 1311 stipulează faptul că evaluările interne cuprind verificări continue şi periodice. 

De asemenea şi prevederile acestui standard se regăsesc în Normele generale în vigoare în 

România.  

În ceea ce priveşte evaluarea internă a activităţii, Lawrence B. Sawyer precizează faptul că
6
 

„În esenţă, evaluările sunt menite să verifice cunoştinţele, aptitudinile şi respectarea 

reglementărilor necesare desfăşurării misiunilor de audit. Pe lângă acestea, cea mai importantă 

este capacitatea analitică reliefată de analizarea logică şi sistematică a problemelor.”  

Astfel, la nivelul compatimentelor de audit public intern ce au responsabilităţi în verificarea 

fondurilor europene gestionate, evaluările interne îmbracă, în general, forma verificărilor 

continue, cum este de exemplu cazul supervizării sau monitorizării realizate de conducătorul 

compartimentului. Totodată, la nivelul compartimentelor de audit intern ce verifică 

gestionarea fondurilor externe se realizează şi verificări periodice ce îmbracă îndeosebi forma 

autoevaluărilor, aceasta fiind de exemplu, o cerinţă generată de aplicarea în bune condiţii a 

prevederilor legale ce pun în aplicare Codul muncii pentru personalul contractual. 

În acest context, trebuie precizat faptul că Irvin N. Gleim menţionează că
7
 “Evaluarea 

performanţei fiecărui auditor intern este necesară cel puţin anual. Pornind de la evaluare, se 

realizează consilierea subordonaţilor cu privire la punctele lor forte şi slabe, oportunităţile de 

promovare şi programe pentru pregătire.” 

Evaluările externe, conform Standardului 1312, sunt realizate cel puţin o dată la cinci ani. 

Evident evaluările externe  se realizează de către specialişti în audit intern ce nu sunt angajaţi 
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7 Irvin N. Gleim, Rolul Auditului Intern în Guvernanţă, risc şi Control, partea I, 2004, pagina 
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în cadrul organizaţiei în care funcţionează compartimentul de audit intern a cărei activitate 

este verificată. Potrivit cerinţelor acestui standard, conducătorul compartimentului de audit ce 

este abilitat să verifice buna gestionare a fondurilor post-aderare trebuie să stabilească de 

comun acord cu conducătorul instituţiei sau cu organul colectiv de conducere al instituţiei, 

dacă există, atât modul de realizare al evaluărilor externe cât şi frecvenţa cu care trebuiesc 

realizate aceste evaluări. De asemenea, tot de comun acord este necesar să fie stabilite 

condiţiile pe care trebuie să le îndepinească echipa ce va realiza evaluarea externă cu privire la 

asigurarea independenţei şi a competenţei acesteia. Trebuie menţionat faptul că o atenţie 

deosebită este acordată evitării posibilelor incompatibilităţi sau conflicte de interese ce ar fi de 

natură să afecteze calitatea misiuni de evaluare externă.   

În acest context, Jacques Renard precizează faptul că
8
: „Aceste ”Revizii de audit” vor avea 

aşadar ca obiectiv principal măsurarea eficacităţii serviciului de audit astfel auditat şi 

indicarea soluţiilor pentru a-l îmbunătăţi. În timpul acestei revizii de audit se examinează în 

special: 

 profilul şi competenţa auditorilor; 

 exhaustivitatea Planului de audit şi respectarea lui; 

 aplicarea standardelor de audit intern; 

 metodologia; 

 calitatea rapoartelor de audit şi aplicarea recomandărilor; 

 calitatea manualului de audit intern şi a ghidurilor de audit; 

 aprecierea auditului intern de către management.”  

În ţara noastră, evaluarea externă, conform prevederilor Standardului 1312, a activităţii 

compartimentelor de audit abilitate să verifice modul de gestionare al fondurilor europene se 

realizează pe baza îndrumării oferite în acest sens de Unitatea Centrală de Armonizare pentru 

Auditul Public Intern. 

Astfel, conform ghidului metodologic general publicat pe pagina web a Ministerului 

Finanţelor Publice, evaluarea externă a activităţii desfăşurate de compartimentele de audit 

abilitate să verifice modul de gestionare al fondurilor post-aderare trebuie să se realizeze 

ţinând cont de faptul că
9
 „fără a se limita la acestea, obiectivele misiunii de evaluare sunt 

urmatoarele: 

 1. Modul de organizare a structurilor de audit intern  

• Înfiinţarea structurii de audit intern  

• Atribuţii si responsabilităţi  

• Asigurarea independenţei organizatorice şi funcţionale  

• Gestiunea resurselor  

 2. Managementul activităţii de audit intern  

• Asigurarea independenţei funcţionale a auditorilor interni (Numirea/destituirea 

conducatorului structurii de audit intern şi Numirea/revocarea auditorilor interni)  

• Programul de asigurare şi îmbunatăţire a calităţii  

• Supervizarea activităţii de audit intern  

 3. Activitatea de planificare a auditului intern  

• Elaborarea planului de audit (structura, respectarea termenelor şi relevanţa ariei 

auditate)  

• Fundamentarea (analiza riscurilor şi referatul de justificare)  

                                                           
8 Jacques RENARD, Teoria şi practica auditului intern, ediţia a IV- a, 2002, pag. 417 
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• Analiza gradului de îndeplinire a misiunilor planificate  

 4. Modul de respectare a metodologiei şi a procedurilor în derularea misiunilor de 

audit intern, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern  

• Elaborarea normelor metodologice proprii şi a Cartei auditului intern  

• Respectarea metodologiei şi procedurilor de audit specifice  

• Respectarea principiilor Codului privind conduita etica a auditorului intern 

(obiectivitate individuală şi integritate, independenţă individuală, competenţă şi 

constiinţă profesională,  incompatibilităţi) . 

 5. Calitatea rapoartelor de audit intern  

• Respectarea structurii standard  

• Pertinenţa concluziilor şi recomandarilor  

• Acceptarea recomandarilor şi recunoaşterea contribuţiei auditului intern de către 

partea auditată 

• Difuzarea raportului de audit intern  

 6. Urmarirea implementării recomandarilor formulate în rapoartele de audit  

• Planul de actiune şi calendarul de implementare  

• Gradul de îndeplinire a recomandarilor, precum şi cauzele neândeplinirii acestora  

 7. Organizarea sistemului de raportare a activităţii de audit intern  

• Organizarea programului de elaborare a Raportului anual privind activitatea de audit 

intern pe baza precizărilor transmise de UCAAPI  

• Calitatea raportului anual centralizat elaborat în baza raportărilor transmise de către 

entităţile aflate în subordonarea/coordonarea sau sub autoritatea entităţii publice, 

potrivit structurii standard  

• Respectarea obligaţiei de raportare catre UCAAPI/organul ierarhic superior a 

recomandarilor neacceptate/acceptate si neimplementate.” 

Menţionăm faptul că, şeful compartimentului de audit public intern abilitat să verifice 

gestionarea fondurilor postaderare trebuie să comunice, potrivit standardului 1320, rezultatele 

implementării programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, conducătorului instituţiei 

sau organului de conducere colectivă, dacă există. 

În urma evaluării interne şi externe a activităţii compartimentului de audit public intern ce 

verifică gestionarea fondurilor europene, numai în măsura în care se constată conformitatea 

acesteia, Standardul 1330 recomandă folosirea de către auditori a expresiei “realizat în 

concordanţă cu standardele” în cadrul rapoartelor întocmite ca urmare a misiunilor 

desfăşurate. 

Atunci când, datorită unor circumstanţe deosebite, nu se respectă, în totalitate, standardele, iar 

acest fapt este de natură să afecteze desfăşurarea în bune condiţii a activităţii la nivelul 

întregului compartiment sau al întregii misiuni de audit, şeful structirii de audit trebuie să 

raporteze acest lucru conducătorului entităţii publice, sau organului de conducere colectivă,  

dacă există, punând astfel în aplicare cerinţele Standardului 1340. 

Pe lângă evaluările interne şi externe desfăşurate în baza prevederilor Standardelor 

Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern şi a legislaţiei naţionale, 

activitatea  compartimentului de audit public intern ce verifică gestionarea fondurilor 

europene poate fi evaluată şi de alte foruri abilitate, cum ar fi, de exemplu, Curtea de Conturi 

a României. Astfel, în cadrul Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 

Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 42  se prevede faptul că 

“În îndeplinirea atribuţiilor pe care i le conferă legea, Curtea de Conturi mai are următoarele 

atribuţii:  

a) să evalueze activitatea de control financiar propriu şi de audit intern a persoanelor 

juridice controlate”. 
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De asemenea, activitatea compartimentului de audit public intern ce verifică 

gestionarea fondurilor postaderare poate fi evaluată şi de instutuţiile europene abilitate, 

conform  regulamentelor aplicabile acestor fonduri. 

Evident, aceste evaluări exercitate de organisme ablilitate, ce nu sunt planificate prin 

programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, trebuie să se desfăşoare potrivit unor 

metodologii şi proceduri proprii fiecărei instituţii în parte. 

 

3. CONCLUZII 

 

Evaluarea activităţii compartimentului de audit public intern ce verifică gestionarea 

fondurilor postaderare se bucură de numeroase reglementări, atât internaţionale, cum sunt 

Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern sau regulamentele 

Uniunii Europene privind fondurile postaderare cât şi reglementări naţionale, cum sunt Legea 

nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 

republicată, cu modiicările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 

nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern sau normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern 

elaborate la nivelul instituţiilor din administraţia centrală. Totodată, Unitatea Centrală de 

Armonizare pentru Auditul Public Intern, aşa cum am arătat, oferă îndrumare specializată 

pentru realizarea misiunilor de evaluare externă. 

 Considerăm că este esenţial ca, în realizarea evaluării activităţii compartimentului de 

audit public intern ce verifică gestionarea fondurilor europene, să se ţină cont de toate 

reglementările aplicabile, fără a se pierde, însă din vedere faptul că, în principal, această 

evaluare trebuie să fie făcută în aşa fel încât să genereze îmbunătăţirea activităţii de audit 

public intern. 
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