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CAIET DE SARCINI 

pentru auditul proiectului “SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele” 

1.1 Părţile contractante: 
Consiliul Judeţului Galaţi, cod unic de înregistrare fiscală 3127476, cu sediul în Galaţi, str. 
Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, cod poştal 800119, tel. 0236411099, fax 0236460703, 
reprezentat legal  prin domnul Eugen CHEBAC, denumit în continuare Beneficiar 
şi
Auditorul: organizaţia care realizează serviciile privind auditul proiectului 
 

1.2 Responsabilităţile părţilor contractante 

• Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului,  este responsabil cu emiterea 
cererilor de rambursare (CR) a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în 
conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare şi transmiterea acestora 
la OI/AM POS Mediu în vederea autorizării şi plăţii cheltuielilor eligibile.  

• Beneficiarul  se angajează să pună la dispoziţia auditorului informaţiile şi documentele 
pe care acesta le solicită în vederea emiterii raportului său. "Auditorul" este persoana 
fizică sau juridică, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către Camera Auditorilor 
Financiari din România (CAFR). 

• Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate şi de emiterea către 
Beneficiar a unui  Raport privind Constatările Factuale (RCF).  

• Auditorul trebuie să confirme că îndeplineşte următoarea condiţia de membru al 
CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor 
(IFAC).  

 

1.3 Obiectul angajamentului 
 
Obiectul contractului  îl reprezintă întocmirea  de către auditor a unui Raport privind 
Constatările Factuale cu privire la Proiectul “SALVAŢI aria protejată Pădurea 
Gârboavele”. 
 

1.4 Motivul angajamentului  

Beneficiarul este obligat să depună Autorităţii de Management, un Raport de audit (RCF) 
emis de un auditor extern, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.  

 

1.4 Tipul şi obiectivul angajamentului 
 
Obiectivul angajamentului este verificarea implementării proiectului de către auditorul 
financiar prin proceduri specifice listate în  Anexa 2A, precum şi transmiterea către Beneficiar 
a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. 
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Verificarea constă în examinarea de către Auditor a informaţiilor factuale ce rezultă din 
implementarea de către  Beneficiar a clauzelor contractului de finanţare  şi compararea 
acestora cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare. 

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu 
furnizează o opinie de audit. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obţine 
asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului asupra CR a 
Beneficiarului aferente acelui raport. 

1.5 Standarde şi Etică

Auditorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu: 

- Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru 
realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC şi
adoptat de către CAFR;  

- Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 prevede că
independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de 
Management solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă 
prevăzute de Codul etic. 

1.6 Proceduri, documentaţie şi probe 
Auditorul trebuie să-şi planifice activitatea, astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a
cheltuielilor din cadrul proiectului. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate 
în Caietul de sarcini in Anexa 2A (“Proceduri de realizat”) şi aplică indicaţiile din Anexa 2B 
(„Ghidul procedurilor specifice de realizat”). Probele ce stau la baza realizării procedurilor 
din anexa 2A se constituie în totalitatea  informaţiilor, atât financiare cât şi non-financiare, 
care fac posibilă verificarea implementării proiectului . Auditorul va folosi informaţiile astfel 
obţinute ca bază în emiterea RCF. Auditorul documentează aspectele importante în obţinerea 
probelor care susţin RCF, cât şi probe asupra desfăşurării angajamentului în conformitate cu 
ISRS 4400 şi Caietul de sarcini. 

1.7 Raportarea 
 
RCF trebuie să descrie scopul, procedurile agreate şi constatările factuale ale acestui 
angajament în detalii suficiente, astfel încât să permită Beneficiarului şi AM POS Mediu să
înteleagă natura şi complexitatea procedurilor realizate de către auditor, cât şi constatările 
factuale raportate de acesta. 

Utilizarea formatului de raport pentru verificarea implementării Proiectului finanţat din POS 
Mediu, conform  contractului de finantare ataşat în Anexa 3 la Caietul de sarcini, este 
obligatorie.  

Raportul de audit trebuie predat de către auditor până la data de 31.05.2012, şi va cuprinde  
toate cererile de rambursare.  
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1.8 Preţul angajamentului 
 
Pentru serviciile prestate, beneficiarul va plăti auditorului maxim suma de 20.000 lei fără
TVA, conform bugetului proiectului. Plata se va face după aprobarea de către achizitor a 
raportului de audit depus de către prestator. 
 
Anexa 1 Informaţii despre Contractul de finanţare 
Anexa 2A Proceduri de realizat 
Anexa 2B Ghidul procedurilor specifice de realizat 
Anexa 3 Model de Raport de Constatari factuale privind implementarea proiectului finanţat 

din POS Mediu, conform  contractului de finanţare  
 

Beneficiar: 

Semnătura 

<nume şi funcţie>

<data>

Auditor: 

Semnătura 

<nume şi funcţie>

<data>
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Anexa 1 Informaţii despre Contractul de finatare 
(Se va completa de catre beneficiar) 

 

Informatii despre Contractul de finanţare 

Numarul de referinţă şi
data contractului de 
finanţare 

Cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 17227 conform 
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1047 din 
02.07.2010 

Titlul contractului de 
finanţare 

“SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele” 

Regiunea Sud-Est 

Beneficiarul Consiliul Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, 
judeţul Galaţi, cod poştal 800119 

Baza legală pentru 
contractul de finanţare 

Contract de finanţare nr. 99588/19.08.2010 

Data de început a 
proiectului 

01.09.2010 

Data de sfârşit a 
proiectului 

31.05.2012 

Valoarea totală a
proiectului 

953.319 lei  

Valoarea maxima a 
proiectului 

 

Suma totală primită la zi 
de către Beneficiar de la 
AM  POS Mediu 

<Suma totală primită până la data de  zi.lună.an> 

AM POS Mediu Adela Nica – ofiţer de proiect, tel. 021-316.87.27, 0754-231.553,          
e-mail: adela.nica@mmediu.ro 

Auditor < Numele şi adresa firmei de audit şi numele/poziţia auditorilor> 
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Anexa 2A Proceduri de realizat 
 

1 Proceduri Generale 

1.1 Termenii şi Condiţiile  Contractului de finanţare  

Prin analiza contractului de finanţare, a anexelor acestuia şi a altor informaţii relevante, cât şi
prin interogarea Benficiarului, Auditorul va obţine înţelegerea termenilor şi condiţiilor 
Contractului de finanţare. Auditorul va obţine o copie a contractului de finanţare (semnat de 
Beneficiar şi AM POS Mediu) şi a anexelor sale. Auditorul va obţine şi va verifica rapoartele 
de progres lunare şi alte rapoarte menţionate în anexele  Contractului de finanţare. 

1.2 Cererile de rambursare aferente contractului de finanţare  

Auditorul va verifica dacă CR este conformă cu condiţiile contractului de finanţare: 

- cererea de rambursare trebuie să se conformeze modelului prezentat în Anexa IVe 
a Contractului de finanţare 

- cererea de rambursare trebuie să acopere întregul proiect, indiferent de secţiunea 
finanţată de AM POS Mediu 

- dovada transferului de proprietate asupra echipamentului, vehiculelor şi stocurilor 
trebuie anexată la CR, dacă este cazul .  

1.3 Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor 

În  executarea  procedurilor  dinn prezenta anexă, Auditorul va verifica – dacă evidenţele 
contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile contabile şi de păstrare a 
înregistrărilor specificate în contractul de finanţare. Auditorul va verifica modul de respectare 
de către Beneficiar a  următoarelor reguli contabile şi de păstrare a înregistrărilor:  

 - evidenţele contabile întocmite de Beneficiar aferente implementării proiectului trebuie 
să fie întocmite cronologic şi sistematic   

- Beneficiarul va utiliza principiul dublei înregistrări în contabilitate  

- conturile trebuie să prezinte elemente legate de dobânda aferentă fondurilor publice 
obţinute prin proiect. 

1.4 Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului  

Auditorul va verifica dacă informaţiile din CR se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi
înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, registrul jurnal, fişe de cont) (Anexa 
IV, Secţiunea III a Contractului de finanţare).  

1.5 Ratele de schimb   

Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru sumele în valută, în 
conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.



Caiet de sarcini – “SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele”, jud. Galaţi
POS Mediu – Axa Prioritara 4  pagina 6/22  

2 Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu bugetul şi proceduri 
analitice 

2.1 Bugetul Contractului de finanţare 

Auditorul va realiza proceduri analitice ale categoriilor de cheltuieli din CR.  

Auditorul va verifica dacă bugetul din CR corespunde cu bugetul contractului de finanţare 
(autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute 
în bugetul contractului de finanţare. 

2.2 Modificarea Bugetului Contractului de finanţare 

Auditorul va verifica dacă există acte adiţionale la Contractul de finanţare prin care se 
modifică valoarea contractului de finanţare.  

2.3 Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate  

3.1 Eligibilitatea costurilor 

Auditorul va verifica eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacţie sau acţiune selectată,
conform criteriului de eligibilitate prezentat mai jos.   

(1) Costuri realizate  

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată a fost realizat şi
dacă a fost asumat de către Beneficiar. În acest scop, Auditorul va examina documentele 
justificative (ex: contracte, facturi),  cât şi dovada. De asemenea, Auditorul va verifica dovada 
recepţiei bunurilor livrate, serviciilor prestate,  a  lucrărilor executate, precum  şi existenţa
activelor, după caz. 

 (2) Separarea exerciţiului financiar – Perioada de implementare  

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată a fost realizat de 
Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului. 

(3) Buget  

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată este prezentat în 
Buget.  

 (4) Inregistrări 

Auditorul va verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate 
corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului, în conformitate cu standardele contabile 
din România şi cu contabilitatea de gestiune a Beneficiarului.  

 (5) Documente justificative  



Caiet de sarcini – “SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele”, jud. Galaţi
POS Mediu – Axa Prioritara 4  pagina 7/22  

Auditorul va verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune selectată sunt susţinute 
de documente justificative (secţiunea 1 din anexa 2B, Ghidul procedurilor specifice de 
realizat)  

Lista orientativă a tipurilor şi naturii dovezilor pe care un Auditor le poate găsi pe parcursul 
procedurilor de verificare a cheltuielilor include:  

− Inregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al 
Beneficiarului, precum Registrul jurnal, fişe de cont şi evidenţele salariale, registrele 
mijloacelor fixe şi alte informaţii contabile relevante. 

− Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă
− Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de 

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii, 
conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele 
obţinute, certificatele) etc. 

− Dovezi ale recepţiei de bunuri precum documente de livrare din partea furnizorilor 
− Dovada finalizării lucrărilor precum procesele verbale de finalizare 
− Dovezi de achiziţie precum facturi, chitanţe, bonuri fiscale  
− Dovezi de plată precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea 

subcontractorilor 
− Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor parcurse, 

consumul mediu al vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere 
− Inregistrările privind salariile şi personalul precum şi contractele aferente, statul de 

salarii, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe 
o perioadă determinată, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele 
responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuţii sociale aferente, 
asigurări şi salariul net.  Pentru expatriaţi şi/sau personalul din spaţiul UE (dacă
activitatea este implementată în Europa), analize şi defalcări ale cheltuielilor lunare a 
muncii prestate evaluate pe baza preţurilor unitare, pe unitatea cuantificabilă de timp şi
defalcate în salariu brut, contribuţii şi asigurări sociale şi salariu net.  

Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor şi practicile din Romania.  

 
(7) Evaluare 

Auditorul va verifica că valoarea monetară a cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune 
selectată corespunde cu documentele justificative (ex. facturi, stat de plată) şi sunt folosite 
ratele de schimb corespunzătoare, acolo unde este cazul. 

(8) Clasificare 

Auditorul va examina natura cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune selectată şi va verifica 
dacă aceasta a fost clasificată corespunzător în CR. 

3.1.1 Eligibilitatea costurilor – contracte de servicii   

Parte din contractul de finanţare se implementează prin contracte de servicii pe bază de
onorarii. 

A. Eligibilitatea onorariilor 
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Auditorul va verifica eligibilitatea onorariilor cu termenele şi condiţiile contractului de 
servicii. In aceasta etapa Auditorul va lua în considerare următoarele:  

A1.1 Verificarea pontajelor în Contractul de servicii 

A.1.1.1 Fişe de pontaj pentru personalul consultantului 

Auditorul verifică dacă:

(1) Timpul (număr de zile/ ore lucrate) facturat în cadrul contractului de servicii referitor la 
personalul consultantului (expert pe termen lung sau pe termen scurt) corespunde cu fişele 
de pontaj ţinute de consultant . 

(2) Fişele de pontaj au fost aprobate de Managerul de Proiect sau orice altă persoană
autorizată de autoritatea contractantă.

(3) Fisşele de pontaj acoperă perioade de timp cuprinse în perioada de implementare a 
contractului de servicii.  

(4) Timpul (număr de zile/ ore lucrate) facturat în cadrul contractului de servicii referitor la 
personalul consultantului nu a fost deja facturat într-un Raport financiar anterior şi dacă
factura a fost propusă deja spre plata autorităţii contractante de către Consultant.  

(5) Timpul facturat în cadrul contractului de servicii se referă la personalul consultantului 
menţionat în bugetul contractului de servicii. Auditorul revizuieşte variaţiile dintre timpul 
bugetat şi cel realizat efectiv de către personalul consultantului. In cazul în care timpul 
actual depăşeşte pe cel bugetat, Auditorul verifică dacă aceste depăşiri au fost aprobate 
corespunzător. 

 (6) Numărul total de zile/ore din fişele de pontaj au fost calculate corect. In acest scop 
Auditorul poate folosi un eşantion (ex. Recalcularea (sub) totalurilor pentru o parte din 
personalul consultantului sau pentru un număr de luni). Metoda de eşantionare şi criteriul 
utilizat trebuie detaliat în RCF. 

A.1.1.2 Personalul consultantului este angajat sau contractat de Consultant şi aprobat de 
Autoritatea contractantă

Auditorul verifică dacă:

(1) Personalul consultantului ale cărui servicii s-au facturat în baza contractului de servicii a 
fost angajat realmente de către Consultant în perioada înscrisă în fişele de pontaj. In acest 
scop Auditorul va examina documentele justificative cum ar fi contractele de muncă.
Pentru personalul (sub)contractat de consultant (ex. experţii sunt independenţi sau liber-
profesionişti) auditorul examinează documentele justificative cum ar fi contractele. 
Auditorul verifică dacă condiţiile de subcontractare din articolul 3 din Informaţii generale 
ale Contractului de servicii au fost respectate şi dacă a fost obţinută o autorizaţie scrisă de
la autoritatea contractantă. Auditorul poate examina documentele justificative pe bază de 
eşantion (ex. numărul de luni). 

 (2) Salariile şi onorariile personalului consultantului ale cărui servicii s-au facturat în baza 
contractului de servicii au fost suportate realmente şi plătite de consultant în perioada 
înscrisă în fişele de pontaj. In acest scop auditorul examinează informaţiile salariale (ex. 
state de plată) pentru personalul angajat de consultant. Pentru personalul (sub)contractat 
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de consultant auditorul examinează documentele justificative referitoare la tarife şi plăţi
(ex. facturi şi dovezi de plată). Auditorul poate examina documentele justificative pe bază
de eşantion (ex. numărul de luni). 

 (3) Experţii cheie ale căror servicii s-au facturat în baza contractului de servicii sunt listaţi în 
anexa V a contractului de servicii, daca CV-urile acestora sunt incluse în această anexă şi
dacă există acte adiţionale aprobate pentru experţii care au fost înlocuiţi. 

(4) Consultantul a informat autoritatea contractantă de existenţa tuturor expertilor, în afară de 
cei cheie, pentru ale cui servicii s-a facturat în baza contractului de servicii şi dacă există o
aprobare scrisă din partea Managerului de Proiect pentru numirea şi înlocuirea acestor 
experţi. 

A.1.1.3 Personalul consultantului a prestat activităţi din cadrul contractului de servicii  

(1) In completarea procedurilor listate la A.1.1.1 şi A.1.1.2 Auditorul va obţine probe, 
inclusiv de la terţe persoane, dacă este cazul, cum că serviciile facturate pentru personalul 
consultantului se raportează la activităţile din cadrul contractului de servicii. Probele 
includ, fără a se limita la, următoarele: 

- declaraţii (scrise sau verbale) ale managerului de proiect ; 

- rapoarte de monitorizare şi evaluare şi memouri obţinute de la AM/ OI; 

- rapoarte şi documente întocmite de consultant şi aprobate de autoritatea contractantă, cât 
şi alte rapoarte şi memouri legate de activitatea desfaşurată întocmite de consultant şi de
personalul consultantului; 

- procese verbale şi înregistrări ale adunărilor dintre consultant şi personalul 
consultantului cu anagajaţii din cadrul proiectului, managerul de proiect şi angajaţii 
AM/OI; 

- corespondenţa consultantului şi personalul consultantului cu angajaţii din cadrul 
proiectului, managerul de proiect şi angajaţii AM/OI; 

- probe legate de asigurări (ex. medicale şi de daune) păstrate de consultant; 

- rapoarte şi date compilate sau întocmite de consultant în vederea prestării contractului 
de servicii; 

- reclamaţii şi comentarii, dacă este cazul, ale angajaţilor din cadrul proiectului, ale 
managerului de proiect şi ale angaţilor AM/OI cu privire la calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate de consultant; 

- orice altă probă relevantă pentru auditor. 

(2) Auditorul va raporta probele obţinute din care să reiasă faptul că timpul facturat pentru 
personalul consultantului se referă la activităţile din cadrul contractului de servicii. Orice 
excepţie trebuie specificată în raportul Auditorului. 

A1.2 Verficarea ratelor tarifare facturate în cadrul contractului de servicii 
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Auditorul verifică dacă ratele tarifare facturate personalului consultantului în cadrul 
contractului de servicii sunt cele specificate în bugetul contractului de servicii (Anexa VI a 
contractului de servicii). 

A1.3 Verificarea onorariilor totale facturate în cadrul contractului servicii 

(1) Valoare 

 Auditorul va verifica dacă numărul de zile/ ore lucrate înscrise în fişele de pontaj ale 
personalului consultantului multiplicate cu ratele tarifare actuale corespund cu totalul 
onorariilor tarifate în cadrul contractului de servicii din raportul financiar şi din factură.

(2) Clasificare 

Auditorul va verifica dacă costurile totale cu personalul consultantului sunt clasificate în 
raportul financiar în conformitate cu fişele de pontaj şi alte documente justificative.  

B. Ajustarea valorii contractuale  

Acolo unde este cazul, auditorul va verifica dacă onorariul contractului a fost ajustat 
corespunzător, în conformitate cu termenii contractului de servicii.  

3.1.2 Eligibilitatea costurilor – contractul de lucrări  

O mare parte din contractul de finanţare este implementată prin contracte de lucrări.  

Auditorul verifică dacă:

− Factura furnizorului corespunde cu suma aprobată de beneficiar prin Certificatul 
intermediar de plăţi. 

− Dovada garanţiilor şi a asigurărilor specificate în contractul de lucrări cerute de 
Furnizor. 

Acolo unde este cazul, auditorul va verifica dacă onorariul contractului a fost ajustat 
corespunzător, în conformitate cu termenii contractului de lucrări.  

3.2 Rezerve pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute  

Auditorul va verifica dacă beneficiarul a obţinut în prealabil o aprobare scrisă din partea 
autorităţii contractante de a folosi rezervele pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute.  

3.3 Costuri ne-eligibile  

Auditorul va verifica dacă cheltuiala pentru o tranzacţie sau acţiune selectată nu se raportează
la un cost neeligibil. Auditorul va verifica dacă cheltuiala include anumite taxe, inclusiv TVA.  

3.4 Veniturile proiectului 

Auditorul va verifica daca veniturile care ar trebui atribuite proiectului (incluzând printre 
altele granturile şi fondurile primite de la alţi sponsori şi alte venituri generate de beneficiar în 
contextul proiectului cum ar fi dobânda primită) au fost alocate proiectului şi prezentate în 
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Raportul Financiar. In acest scop Auditorul interoghează Beneficiarul şi examinează
documentele obţinute de la acesta. 
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Anexa 2B Ghidul procedurilor specifice de realizat 

1 Dovezile verificării  

In executarea procedurilor specifice listate în Anexa 2A auditorul poate aplica tehnici precum 
interogatoriul şi analiza, (re)calcularea, compararea, alte verificări asupra exactităţii, 
observarea, inspecţia înregistrărilor şi documentelor, a activelor şi obţinerea de confirmări.  

Auditorul obţine din executarea acestor proceduri dovezi ale verificării sale, pe baza cărora va 
întocmi raportul constatărilor factuale. Dovezile verificării constau în toate informaţiile 
utilizate de auditor pe baza cărora a ajuns la constatările factuale şi înregistrările contabile 
care stau la baza CR, cât şi alte informaţii (financiare şi non-financiare). 

Cerinţele ce stau la baza dovezilor verificării sunt: 

● Cheltuiala trebuie să fie identificabilă, verificabilă şi înregistrată în evidenţele 
contabile ale Beneficiarului; 

● Cheltuiala trebuie să poată fi identificată cu uşurinţă, verificată şi urmarită în sistemul 
contabil al beneficiarului; 

● Beneficiarul va permite auditorului extern să efectueze verificări ce au la bază
documente justificative pentru conturi, documente contabile şi orice alt document 
relevant în finanţarea proiectului. Beneficiarul oferă acces la toate documentele şi la 
baza de date ce priveşte managementul tehnic şi financiar al proiectului.  

In plus, în scopul procedurilor listate în anexa 2A, dovezile: 

● Trebuie să fie disponibile în format documentat, fie pe hârtie, electronic sau altă formă
(ex. un raport scris al întâlnirii oferă mai multă siguranţă decât o prezentare orală a
subiectelor dezbătute); 

● Trebuie să fie disponibile mai degrabă sub formă de documente originale în 
detrimentul copiilor sau reproduceri ale acestora;  

● Preferabil să fie obţinute de la surse independente din afara entităţii (un contract sau o 
factură originală a furnizorului este mai de încredere decât o notă de recepţie aprobată
intern); 

● Generate intern sunt mult mai de încredere dacă au făcut obiectul controlului şi
aprobării; 

● Obţinute direct de auditor (ex. inspecţia activelor) sunt mult mai de încredere decât 
dovezile obţinute indirect (ex. interogatoriu cu privire la active). 

Dacă criteriile ce stau la baza dovezilor verificării prezentate mai sus sunt considerate de către 
auditor ca fiind insuficiente, acesta ar trebui să menţioneze acest lucru în raportul constatărilor 
factuale. 

2 Înţelegerea suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare (anexa 
2A -procedura 1.1)  

Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare şi
acordă o atenţie sporită anexei V, care contine descrierea proiectului, anexei II – Măsuri de 
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monitorizare şi control şi anexei IV, care furnizează regulile financiare ale contractului de 
finanţare.  

 Neconformitate cu aceste reguli duce la clasarea cheltuielilor ca fiind ne-elegibile din punctul 
de vedere al finanţării de către POS Mediu. 

Dacă auditorul constată că termenii şi condiţiile ce fac obiectul verificării nu sunt suficient de 
clar prezentaţi ar trebui să ceară clarificări din partea beneficiarului. 

3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare (Anexa 2A - procedurile 3.1 – 3.4)  
Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CR sunt prezentate în următoarele categorii (Anexa 1.5 
a contractului de finanţare). 
 
Categoriile de cheltuieli pot fi defalcate în tipuri de cheltuieli individuale. Forma şi natura 
documentelor suport (de ex. o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care cheltuială este 
înregistrată (adică registrul jurnal) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor, şi a
tranzacţiilor care le-a generat. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă
(sau finanicară) a tranzacţiilor care le-au generat, indiferent de tipul şi natura acestora. 

 Auditorul va verifica toate cheltuielile incluse în CR. 

4 Proceduri de verificare a cheltuielior selectate (Anexa 2A - procedurile 3.1 – 3.4)  

Auditorul verifică cheltuielile selectate prin executarea procedurilor 3.1-3.4 listate în anexa 
2A şi raportează toate constatările factuale şi excepţiile rezultate în urma acestor proceduri. 
Excepţiile cu privire la verificarea cheltuielilor reprezintă toate devierile de la verificare găsite 
pe parcursul executării procedurilor din anexa 2A. 

Auditorul cuantifica valoarea excepţiilor găsite şi evaluează impactul financiar potenţial al 
acestora asupra contribuţiei POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-
eligibile (unde este cazul, trebuie luat în considerare procentul de finanţare al POS Mediu). 
Auditorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe cele pe care nu le poate cuantifica şi nu
le poate măsura impactul financiar potenţial asupra finanţării POS Mediu. 

De exemplu: Auditorul descoperă că suma de 1000 lei, care reprezintă onorariul expertului în 
baza contractului de servicii, nu este justificată de orele de muncă înscrise în fişele de pontaj. 

Indicaţii specifice în procedura 3.1.2 Eligibilitatea costurilor-contracte de lucrări 

Auditorul verifică dacă garanţiile şi asigurările sunt în conformitate cu clauzele contractuale 
ex: riscurile acoperite, suma asigurată/garantată, forma garanţiei-unde este cazul, altele. 

Indicaţii specifice în procedura 3.1.1 Eligibilitatea costurilor-contracte de servicii 

Auditorul verifică onorariile şi cheltuielile prin executarea procedurilor 3.1.1 din anexa 2A şi
raportează toate constatările factuale şi excepţiile rezultate în urma acestor proceduri. 
Excepţiile cu privire la verificarea cheltuielilor reprezintă toate devierile de la verificare găsite 
pe parcursul executării procedurilor din anexa 2A. 

 



Caiet de sarcini – “SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele”, jud. Galaţi
POS Mediu – Axa Prioritara 4  pagina 14/22  

Anexa 3 Model de Raport pentru verificarea cheltuielilor aferente unui contract cu 
finanţare europeană ( se va printa cu antetul auditorului) 

Raport de verificare a cheltuielilor unui contract de finanţare 
POS Mediu 

“SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele” cu numarul de inregistrare in SMIS-
CSNR 17227 conform Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 1047 din 02.07.2010 

CUPRINS 
 

RAPORTUL CONSTATĂRILOR  FACTUALE                                                                                

1 INFORMAŢII DESPRE CONTRACTUL DE FINANŢARE  ...................... 20 

2 PROCEDURI EXECUTATE ŞI CONSTATĂRI FACTUALE .................... 20 

ANEXA 1 CERERI DE RAMBURSARE AFERENTE CONTRACTUL DE 
FINANŢARE .......................................................................................................................... 22 

ANEXA 2 TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU VERIFICAREA 
CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE 
FINANŢARE……………………. ......................................................................................... 22 
 
Raportul Constatărilor Factuale

<Numele persoanei/persoanelor de contact>, < Poziţia> 
< Numele beneficiarului>
<Adresa> 

<zz Luna aaaa>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

În conformitate cu termenii de referinţă agreaţi dataţi <zi lună an>, vă furnizăm Raportul 
Constatărilor Factuale („Raportul”), referitor la CR ataşată/ ataşate pe care ne-aţi furnizat-o 
pentru perioada <zi lună an – zi lună an> (Anexa 1 a Raportului).  Aţi solicitat realizarea 
anumitor proceduri în legătură cu CR şi cu contractul de finanţare finanţat de POS Mediu în 
cauză “SALVAŢI aria protejată Pădurea Gârboavele” cu numărul de înregistrare în SMIS-
CSNR 17227 conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1047 din 02.07.2010. 

Obiectiv 
Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la CR şi în cadrul 
contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi AM POS Mediu. Acest lucru a 
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implicat realizarea anumitor proceduri specifice agreate şi emiterea unui raport al constatărilor 
factuale emis pe baza procedurilor realizate. 
Obiectul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele 
(cheltuielile) solicitate de beneficiar în cererile de rambursare pentru acţiunile finanţate 
prin cotractul de finanţare au fost efectuate („realitatea desfăşurării”), sunt exacte( 
„exactitate”) şi eligibile. Totodată se va transmite către beneficiar Raportul cu privire la 
realizarea procedurilor agreate. 
 

Standarde şi Etică
Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu: 

- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 
realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia 
Internaţională a Contabililor („IFAC”) şi adoptat de către CAFR; 
- Codul etic emis de către IFAC. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă 
pentru angajamantele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul 
Intermediar POS Mediu solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de 
independenţă prevăzute de Codul etic. 

Procedurile realizate 
Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în anexa 2A a Caietul de 
sarcini pentru acest angajament. 
 
Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de către Autoritatea de Management şi
procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul 
Intermediar POS Mediu în a evalua dacă cheltuielile solicitate de dumneavoastră în CR 
ataşată sunt eligibile în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare. 
 
Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a 
declaraţiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaţionale de  
audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care v–ar fi fost raportate. 
 
Sursele informaţiilor 
Raportul prevede informaţiile furnizate de managementul dumneavoastra în legătură cu 
întrebările specifice sau care au fost obţinute sau extrase din înregistrările contabile ale 
dumneavoastră.

Constatări factuale 
 
Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> 
lei.  
 
Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR 
prezentate în anexa 1 a acestui raport.  

Detaliile constatărilor noastre factuale rezultate în urma procedurilor realizate sunt prezentate 
în capitolul 2 al acestui Raport. 

Utilizarea acestui raport 
Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus. 
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Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a
Autorităţii de Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către 
Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute in 
contractul de finantare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi.  
 
Autoritatea de Management/Organism Intermediar nu este parte a acestui contract (Caiet de 
sarcini), de aceea Auditorul nu-şi asumă responsabilitatea faţă de AM/OI care s-ar putea baza 
pe acest raport de verificare a cheltuielilor pe propriul risc. AM/OI poate evalua ea însăşi
procedurile şi constatările raportate de Auditor şi să tragă propriile concluzii pe baza 
constatărilor factuale raportate de Auditor. 
 
Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor 
părţi care au drepturi reglementate de a-l accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor. 
 
Acest Raport se bazează doar pe CR specificată mai sus şi nu se extinde asupra altor declaraţii 
financiare ale Beneficiarului. 

• Raportul de audit trebuie să conţină:

- relaţia contractuală de executare a misiunii de audit; 

- observaţiile reieşite din diverse verificări; 

- informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de lege; 

- oferirea garanţiei pentru acţionari şi terţi că un personal calificat a obţinut asigurarea că

situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, clară şi completă poziţiei financiare, 

performanţelor şi situaţiei financiare generale  

- menţiunea că situaţiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. 

Din raportul de audit trebuie să rezulte în mod clar; 

- menţionarea responsabilităţilor pentru auditor şi pentru conducerea beneficiarului; 

- descrierea obiectivelor şi natura misiunii de audit; 

- situaţiile care fac să apară incertitudini; 

- natura şi locul observaţiilor în raport. 

• rolul raportului de audit - raportul de audit are un triplu rol: 

� instrument de comunicare cu utilizatorii situaţiilor financiare emise de 

entitatea auditată, respectiv cu publicul, precum şi cu acţionarii pentru 

decizii economice; 

� instrument de confirmare a încrederii publicului şi acţionarilor în 

situaţiilor financiare prezentate de o entitate; 
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� instrument de identificare a responsabilităţilor pentru auditor şi pentru 

conducerea entităţii auditate. 

• semnificaţia datării raportului de audit - raportul auditorului trebuie să poarte data 

de la sfărşitul lucrărilor de audit. Cititorul este astfel informat că auditorul a apreciat efectele 

asupra situaţiilor financiare şi asupra raportului său, evenimentelor şi tranzacţiilor intervenite, 

de care el a avut cunoştinţă până la această dată. Întrucât responsabilitatea auditorului constă

în emiterea unui raport asupra situaţiilor financiare pregătite şi prezentate de conducerea 

societăţii, raportul său nu trebuie să poarte o dată anterioară celei la care situaţiile financiare 

au fost închise şi aprobate. 

• este transmis conducerii structurii auditate. 

În cazul în care raportul conţine informaţii privilegiate, legate de acţiuni ilegale sau 

necorespunzătoare, care nu trebuie cunoscute de către toţi destinatarii raportului, acestea 

trebuie să fie dezvăluite într-un raport separat, transmis consiliului de administraţie. 

• Paragraful introductiv al raportului de audit statutar: Acest paragraf cuprinde 

identificarea situaţiilor financiare auditate precum şi o menţiune a responsabilităţilor 

conducerii entităţii auditate şi ale auditorului. Raportul de audit trebuie să identifice situaţiile 

financiare ale entităţii, care au făcut obiectul auditului, cât şi data şi perioada acoperite prin 

aceste documente. 

Raportul trebuie să menţioneze că situaţiile financiare sunt în sarcina (responsabilitatea) 

conducerii entităţii şi că responsabilitatea auditorului este ca, pe baza auditului efectuat, să

exprime o opinie asupra acestor situaţii financiare.  

Situaţiile financiare constituie reprezentarea faptelor de către conducere. Pregătirea lor 

presupune că direcţiunea face estimări contabile şi aduce judecăţi care au o incidenţă 

semnificativă, că ea stabileşte principiile şi metodele contabile potrivite, care trebuie să fie 

utilizate pentru pregătirea situaţiilor financiare. Dimpotrivă, responsabilitatea auditorului este 

de a audita aceste situaţii financiare, încât să poată exprima asupra acestora o opinie. 

Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea următoare: 

“Noi am procedat la auditarea situaţiilor financiare ale societăţii “X”, încheiate la 31 

decembrie 200…, aşa cum sunt prezentate în anexele la prezentul Raport. Aceste situaţii 

financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entităţii. Responsabilitatea noastră

este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale”. 
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• Paragraful privind natura şi întinderea lucrărilor de audit - Acest paragraf 

cuprinde referenţialul de audit utilizat, respectiv Standardele Internaţionale de Audit sau 

norme şi practici naţionale, precum şi descrierea lucrărilor de către auditor. Raportul 

auditorului trebuie să descrie întinderea lucrărilor de audit, indicând că ele au fost îndeplinite 

conform Standardelor Internaţionale de Audit sau conform normelor sau practicilor naţionale. 

“Întinderea lucrărilor” dă posibilitatea pentru auditor să pună în operă procedurile de audit 

judecate ca necesare în condiţiile concrete date. Cititorul are în fapt nevoie să se asigure că

auditul a fost făcut conform normelor şi practicilor în materie; dacă aceasta nu rezultă în mod 

clar, se presupune că normele şi practicile utilizate sunt cele din ţara indicată prin adresa 

auditorului. Raportul trebuie să precizeze că auditul a fost planificat şi executat de o manieră

care să asigure în mod rezonabil că situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative. 

Raportul de audit trebuie să descrie auditul, ca presupunând: 

- examenul, pe bază de sondaje, a elementelor probante care justifică sumele şi informaţiile 

conţinute în situaţiile financiare; 

- evaluarea principiilor şi metodelor contabile folosite pentru elaborarea situaţiilor financiare; 

- evaluarea estimărilor semnificative făcute de conducere pentru a stabili situaţiile financiare; 

- revederea prezentării de ansamblu a situaţiilor financiare. 

Raportul trebuie să indice că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a expresiei de 

opinie. Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea următoare: “Noi am realizat 

auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit (sau se poate face referire la normele 

sau practicile naţionale). 

Aceste standarde (norme) precizează că auditul nostru trebuie să fie planificat şi realizat în 

scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că, situaţiile financiare nu comportă anomalii 

semnificative. Un audit constă în a exprima, pe bază de sondaje, elementele probante care să

justifice sumele şi informaţiile conţinute în situaţiile financiare; el constă, de asemenea, în a 

evalua principiile şi metodele contabile folosite şi estimările semnificative făcute de către 

conducerea entităţii, pentru închiderea situaţiilor financiare, cât şi în a efectua o revedere a 

prezentării de ansamblu a acestora. 

Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a exprimării opiniei noastre.” 

• Paragraful opiniei: Într-o misiune de audit de bază există două forme de exprimare a 

opiniei asupra situaţiilor financiare care au aceeaşi valoare: “dau o imagine fidelă” sau 

“prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”. 
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Cu consideraţie, 
<zi lună an>
<numele auditorului> 
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DETALIILE RAPORTULUI:  
 
1 Informatii despre contractul de finanţare 

[Capitolul 1 trebuie să includă o scurtă prezentare a contractului de finanţare şi a proiectului, 
structura de implementare a Beneficiarului, buget şi informaţiile financiare cheie. (maxim o 
pagină)]  

2 Procedurile realizate şi constatările factuale  

Am realizat procedurile listate în Anexa 2A a Caietului de sarcini pentru verificarea 
cheltuielilor aferente contractelor de finanţare. Aceste proceduri acoperă:

1. Procedurile generale 

2. Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu Bugetul şi proceduri analitice 

3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate 

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> 
lei şi este sumarizată în tabelul de mai jos: 

[Atasaţi aici un tabel al Raportului Financiar din Anexa 1, prezentând pentru fiecare 
categorie de cheltuieli suma raportată de Beneficiar şi suma verificată]

Am verificat cheltuielile selectate aşa cum am prezentat în tabelul de mai sus şi am realizat 
pentru fiecare cheltuială pentru o tranzacţie sau acţiune selectată procedurile specificate la 
punctul 3.1 şi 3.4 din anexa 2A .  

Raportăm constatările factuale rezultate în urma acestor proceduri mai jos: 

1 Proceduri Generale 

1.1 Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare  

Am obţinut înţelegerea termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare în conformitate 
cu indicaţiile prezentate în Anexa 2B (secţiunea 2) a Caietului de sarcini.  

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedura 1.1 - 1.5  din 
Anexa 2A]
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1.2 Cererile de rambursare aferente contractului de finanţare 

1.3 Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor  

1.4 Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului  

1.5 Ratele de schimb valutar   

2 Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu bugetul şi Proceduri 
analitice  

2.1 Bugetul Contractului de finanţare 

2.2 Amendamente aduse Bugetului Contractului de finanţare 

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedurile 2.1 – 2.2 din 
Anexa 2A]

3 Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate 

Am raportat în cele ce urmează toate excepţiile rezultate în urma realizării procedurilor de 
verificare specificate de la punctul 3.1 la 3.4 din anexa 2A în măsura în care aceste 
proceduri erau aplicabile la cheltuielile selectate. 

Am cuantificat valoarea excepţiilor descoperite în urma verificărilor şi potenţialul impact 
financiar asupra contribuţiei POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-
eligibile (unde este cazul, trebuie luat în considerare procentul de finanţare al POS 
Mediu). Am raportat toate excepţiile descoperite inclusiv pe acelea care nu pot fi 
cuantificate şi pentru care nu se poate măsura impactul financiar asupra finanţării POS 
Mediu. 

 [Specificaţi pentru fiecare cheltuială/excepţie de necorelare între fapte şi criterii, natura 
excepţiei - se referă la condiţia specifică sau condiţiile descrise de la punctul 3.1 la 3.4 
din anexa 2A care n-au fost respectate. Cuantificaţi valoarea excepţiilor descoperite şi
pontenţialul impact financiar asupra finanţării POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile 
respective ca ne-eligibile] 

3.1 Eligibilitatea costurilor 

Am verificat, eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacţie sau acţiune selectată pe
baza procedurilor listate la punctul 3.1 din anexa 2A. 

 [Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile] 
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3.2 Rezerve pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute 

3.3 Costuri ne-elegibile  

3.4 Veniturile proiectului 

Anexa 1 Cereri de rambursare aferente contractului de finanţare 

[Anexa 1 trebuie să includă cererile de rambursare ale beneficiarului care au făcut subiectul 
verificării. CR trebuie datate şi să indice perioada de referinţă]

Anexa 2 Termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor  

[Anexa 2 trebuie să includă copie semnată şi datată a termenilor de referinţă pentru 
verificarea cheltuielilor aferente contractului de finanţare inclusiv anexa 1 (informaţii despre 
contractul de finanţare) şi anexa 2A (Proceduri de realizat)]. 


