
ANEXA VII 
 

TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI CONTRACT DE FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ (GRANT) 

 
- ACŢIUNI EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE - 

 
CUM TREBUIE UTILIZAT ACEST MODEL DE TERMENI DE REFERINŢĂ? 
 
Întreg textul evidenţiat prin culoarea galbenă în prezentul model TR şi anexele 1 şi 2 are rolul 
exclusiv de a oferi instrucţiuni, iar beneficiarii contractelor de grant sau partenerii acestora 
trebuie să îl elimine după utilizare. 
Părţile TR prezentate în <………..> (de ex. <numele beneficiarului/partenerului>) trebuie să fie 
completate de către beneficiar sau partenerul acestuia. 
 
Paragrafele evidenţiate prin culoarea gri trebuie păstrate numai dacă au aplicabilitate. 
 
Informaţiile de mai jos reprezintă termenii de referinţă („TR”) prin care <numele 
Beneficiarului/Partenerului> „Beneficiarul”/”Partenerul” este de acord să angajeze <numele 
firmei de audit/controlorului/corpului de control> „Auditorul/Controlorul” în vederea realizării 
unei verificări a cheltuielilor şi a raportării legate de un contract de grant finanţat de Uniunea 
Europeană pentru acţiuni externe, privind <titlul acţiunii şi numărul contractului de grant> 
(„Contractul de Grant”). Acolo unde în TR apare „Autoritatea Comună de Management”, sintagma 
se referă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Guvernul României, care a semnat 
Contractul de Grant cu Beneficiarul şi asigură fondurile de finanţare nerambursabilă. Autoritatea 
Comună de Management nu este parte a prezentului contract. 
 
1.1 Responsabilităţile Părţilor în Angajament 
 
„Beneficiar” se referă la organizaţia ce primeşte finanţarea şi care a semnat Contractul de Grant 
cu Autoritatea Comună de Management. 
 
„Partener” se referă la organizaţia implicată în Acţiune, care împărtăşeşte responsabilităţile în 
executarea Acţiunii finanţate de Autoritatea Comună de Management şi care a semnat Acordul de 
Parteneriat cu Beneficiarul. 
 

 Beneficiarul/Partenerul este responsabil pentru furnizarea unui Raport Financiar 
specific acelei părţi din Acţiune implementată conform propriei sale responsabilităţi, 
care să respecte termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare nerambursabilă şi  
Acordului de Parteneriat şi trebuie să asigure reconcilierea acestui Raport Financiar cu 
sistemul de contabilitate şi evidenţă contabilă al Beneficiarului/Partenerului şi cu 
conturile şi registrele aferente. Beneficiarul/Partenerul este responsabil de oferirea 
unor informaţii suficiente şi adecvate, atât financiare cât şi non-financiare, în sprijinul 
Raportului Financiar. 

 Beneficiarul/Partenerul acceptă faptul că abilitatea Auditorului/Controlorului de a 
desfăşura procedurile impuse prin prezentul angajament depinde în mod efectiv de 
Beneficiar/Partener, de oferirea de către acesta din urmă a accesului liber şi integral la 
personalul său, la sistemul său contabil şi la conturile şi registrele aferente. 

 

 „Auditorul/Controlorul” este responsabil de efectuarea procedurilor convenite conform 
specificaţiilor din aceşti TR, şi de transmiterea unui raport de constatări faptice către 
Beneficiar/Partener. „Auditor/Controlor” se referă la firma de audit/ 
controlorul/corpul de control contractat/desemnat pentru acest angajament şi în 
special la partenerul sau o altă persoană din firma de audit/corpul de control care 
răspunde de angajament şi de raportul emis în numele în numele firmei/entităţii, şi 
care are autoritatea corespunzătoare de la un organism profesional, juridic sau de 
reglementare. 

 



Prin acceptarea acestor TR, Auditorul/Controlorul confirmă faptul că acesta îndeplineşte cel puţin 
una din următoarele condiţii: 

 Auditorul şi/sau firma este membru al unui corp sau al unei instituţii naţionale de 
contabilitate şi audit care, la rândul său, este membru al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC). 

 Auditorul şi/sau firma este membru al unui corp sau al unei instituţii naţionale de 
contabilitate şi audit. În ciuda faptului că  organizaţia nu este membru al IFAC, Auditorul 
se angajează să întreprindă acest angajament în conformitate cu standardele şi normele 
etice ale IFAC stabilite în TR de faţă. 

 Auditorul şi/sau firma este înregistrat(ă) ca auditor legal în registrul public al unui organism 
public de supraveghere externă dintr-un stat membru al UE în conformitate cu principiile 
de supraveghere publică stabilite de Directiva CE/43/2006 a Parlamentului şi a Consiliului 
Uniunii Europene (această prevedere se aplică auditorilor şi firmelor de audit cu sediul 
într-un stat membru al UE)1.  

● Auditorul şi/sau firma este înregistrat(ă) ca auditor legal în registrul public al unui organism 
public de supraveghere externă dintr-un stat terţ, iar acest registru este supus principiilor 
supravegherii publice specificate în legislaţia ţării vizate (acest lucru este valabil pentru 
auditorii şi firmele cu sediile într-o ţară care nu este membră UE). 

● Auditorul şi/sau firma este membru al unui organism de supraveghere recunoscut pe plan 
internaţional pentru auditare conform legii, cum ar fi camera contabililor certificaţi care 
este, la rândul ei, membră a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). 

 Controlorul face parte din sistemul naţional de control înfiinţat de către Statul Membru 
participant la Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-
2013, în conformitate cu Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Parlamentului 
şi Consiliului Uniunii Europene cu privire la prevederile legale generale pentru stabilirea 
Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat. 

 Auditorul şi/sau firma consideră că deţine atât cunoştinţele cât şi competenţa de a aplica 
standardele şi normele de etică IFAC stabilite în aceşti TR şi se angajează să execute 
prezentul angajament în conformitate cu standardele şi normele de etică IFAC stabilite în 
TR de faţă.  

 
1.2 Subiectul Angajamentului 
  
Subiectul prezentului angajament îl reprezintă Raportul Financiar <intermediar sau final; eliminaţi 
ceea ce nu se aplică> aferent Contractului de Grant pentru perioada cuprinsă între <zz lună an şi zz 
lună an> şi acţiunea intitulată <titlu acţiunii>, „Acţiunea”. Anexa 1 la aceşti TR conţine informaţii 
referitoare la Contractul de Grant şi Acordurile de Parteneriat. 
 
1.3 Motivul Angajamentului 
 
Beneficiarul are obligaţia de a trimite Autorităţii Comune de Management un raport de verificare a 
cheltuielilor pentru partea din Acţiune implementată potrivit propriilor sale atribuţii, raport 
realizat de către un auditor/controlor extern ca justificare a plăţii solicitate de Beneficiar în baza 
Articolului 15 al Condiţiilor Generale din Contractul de Grant. Beneficiarul are, în continuare, 
obligaţia de prezenta un raport financiar consolidat care să combine rapoartele financiare 
individuale verificate pentru Acţiunea aflată în responsabilitatea sa şi în responsabilitatea fiecărui 
Partener. 
 
Partenerul are obligaţia de a trimite Beneficiarului un raport de verificare a cheltuielilor pentru 
partea din Acţiune implementată potrivit propriilor sale atribuţii, raport realizat de către un 
auditor/controlor extern şi care va fi trimis Autorităţii Comune de Management pentru justificarea 
plăţii solicitate de Beneficiar în baza Articolului 15 al Condiţiilor Generale din Contractul de Grant. 
 
Autoritatea Comună de Management solicită acest raport deoarece plata cheltuielilor solicitate de 
Beneficiar va fi condiţionată de constatările faptice din acest raport. 

                                                           
1 Directiva 43/2006 a Parlamentului şi a Consiliului Uniunii Europene din data de 17 mai 2006 cu privire la cenzorii de conturi anuale şi 
conturi consolidate, ce amendează Directivele Consiliului 78/660/CEE şi 83/349/CEE şi abrogă Directiva Consiliului 84/253/CEE.  



 
1.4 Tipul de Angajament şi Obiectivul acestuia 
Verificarea cheltuielilor reprezintă un angajament de efectuare a unor anumite proceduri convenite 
cu privire la Raportul Financiar. Obiectivul verificării cheltuielilor este acela ca 
Auditorul/Controlorul să desfăşoare procedurile specifice enumerate în Anexa 2A din aceşti TR şi să 
trimită Beneficiarului/Partenerului un raport de constatări faptice referitoare la procedurile de 
verificare specifice efectuate. Verificarea se traduce prin faptul că Auditorul/Controlorul 
examinează informaţiile faptice din Raportul Financiar al Beneficiarului/Partenerului şi le compară 
cu termenii şi condiţiile conţinute de Contractul de Grant şi Acordul de Parteneriat. Dat fiind faptul 
că prezentul angajament nu reprezintă o garanţie, Auditorul/Controlorul nu va furniza o opinie de 
audit şi nu va exprima nicio asigurare. Autoritatea Comună de Management efectuează o evaluare 
proprie a constatărilor faptice raportate de Auditor/Controlor şi formulează propriile concluzii din 
aceste constatări faptice. 
 
Beneficiarul solicită, de asemenea, anumite proceduri prestabilite în scopul verificării acurateţei şi 
consistenţei compilării raportului financiar consolidat. Lista de proceduri este stabilită în Anexa 2C 
iar modelul de raport este redat în Anexa 3B. 
 
1.5 Standarde şi Norme Etice  
 
[aplicabil numai pentru Auditori] 
 
Auditorul va executa prezentul angajament în conformitate cu: 
 

- Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe („ISRS”) 4400, Angajamente pentru 
efectuarea Procedurilor Convenite privind Informaţiile Financiare în forma lor promulgată 
de IFAC; 

- Codul IFAC de Etică al Experţilor Contabili (dezvoltat şi emis de către Consiliul de Contabili 
pentru Standarde Internaţionale de Etică (IESBA) din cadrul IFAC, care stabileşte principiile 
etice fundamentale pentru Auditori cu privire la integritatea, obiectivitatea, independenţa, 
competenţa şi precauţia profesională, confidenţialitatea, conduita profesională şi 
standardele tehnice. Cu toate că standardul ISRS 4400 prevede faptul că independenţa nu 
reprezintă o necesitate privind angajamentele de aplicare a procedurilor convenite, 
Autoritatea Contractantă impune ca Auditorul să rămână independent de Beneficiar şi să se 
conformeze prevederilor de independenţă ale Codul IFAC de Etică al Experţilor Contabili. 

 
[pentru Controlori – vă rugăm să selectaţi opţiunea aplicabilă] 
 

- Pentru România: ghidurile/directivele pentru controlori, emise de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 
1.6 Proceduri, Dovezi şi Documentaţie 
 
Auditorul/Controlorul îşi planifică lucrarea astfel încât să poată fi efectuată o verificare eficientă a 
cheltuielilor. Auditorul/Controlorul efectuează procedurile enumerate în Anexa 2A a acestor TR 
(„Lista procedurilor specifice de efectuat”) şi aplică indicaţiile din Anexa 2B (Indicaţii pentru 
procedurile specifice de efectuat). Dovezile ce urmează a fi utilizate în efectuarea procedurilor din 
Anexa 2A sunt în întregime informaţii financiare şi non-financiare, care fac posibilă examinarea 
cheltuielilor declarate de Beneficiar/Partener în Raportul Financiar. Auditorul/Controlorul 
utilizează dovezile obţinute din aceste proceduri ca bază a raportului de constatări faptice. 
Auditorul/Controlorul conspectează aspecte importante în oferirea dovezilor de fundamentare a 
raportului de constatări faptice, şi a dovezilor conform cărora activitatea a fost desfăşurată în 
conformitate cu aceşti TR. 
 
1.7 Raportarea 
 
Raportul asupra acestei verificări a cheltuielilor trebuie să descrie în detaliu scopul, procedurile 
convenite şi constatările faptice ale angajamentului pentru a permite Beneficiarului/Partenerului şi 
Autorităţii Comune de Manegement să înţeleagă natura şi amploarea procedurilor efectuate de 
către Auditor/Controlor, precum şi constatările faptice raportate de Auditor/Controlor. 



 
Utilizarea Modelului de Raport pentru Verificarea Cheltuielilor, din Anexa 3A a acestor TR este 
obligatorie. Raportul trebuie furnizat de către Auditor/Controlor către <numele 
Beneficiarului/Partenerului> în termen de <xx; numărul de zile calendaristice va fi indicat de 
Beneficiar/Partener> zile calendaristice de la data semnării acestor TR. 
 
Utilizarea Modelului de Raport pentru verificarea compilării raportului financiar consolidat, din 
Anexa 3B, este obligatorie. Acest raport trebuie furnizat de către Auditor/Controlor către <numele 
Beneficiarului/Partenerului> în termen de <xx; numărul de zile calendaristice va fi indicat de 
Beneficiar/Partener> zile calendaristice de la data primirii de către Auditor/Controlor a 
schiţei/proiectului de raport financiar consolidat şi a rapoartelor financiare de verificare suport. 
 
1.8 Alţi Termeni 
 
Onorariul pentru prezentul angajament va fi <suma şi moneda onorariului> 
<Beneficiarul/Partenerul poate dori să convină asupra unui onorariu fix pentru angajament sau o 
altă formulă. Beneficiarul/Partenerul şi Auditorul/Controlorul pot dori să stabilească de comun 
acord termeni specifici în cazul în care Auditorul/Controlorul consideră necesară extinderea 
acoperirii verificării de la 65% la 85%. Beneficiarul/Partenerul trebuie să specifice orice cheltuieli 
şi alocaţii rambursabile (de ex. Cheltuieli de deplasare, altele) convenite cu Auditorul/Controlorul 
şi dacă T.V.A. şi/sau alte taxe relevante sunt incluse în onorarii/cheltuieli.> 
 
[Beneficiarul/Partenerul şi Auditorul/Controlorul pot utiliza această secţiune pentru a conveni 
asupra oricăror alţi termeni specifici]  
 
Anexa 1  Informaţii privind Contractul de Grant şi Acordul(Acordurile) de Parteneriat. 
 
Anexa 2A Lista procedurilor specifice de efectuat 
 
Anexa 2B Indicaţii pentru procedurile specifice de efectuat 
 
Anexa 2C Lista procedurilor specifice de efectuat pentru verificarea compilării raportului 

financiar consolidat  
 
Anexa 3A Model de raport pentru verificarea cheltuielilor 
 
Anexa 3B Model de raport pentru verificarea compilării raportului financiar consolidat 
 
 
Pentru Beneficiar/Partener:    Pentru Auditor: 
 
 
Semnătură      Semnătură 
 
<nume şi funcţie>     <nume şi funcţie> 
 
<data>      <data>                     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 Informaţii privind Contractul de Grant şi Acordul(Acordurile) de Parteneriat  
 

[Anexă ce va fi completată de către Beneficiar/Partener] 
 

Informaţii privind Contractul de Grant (de finanţare nerambursabilă) 

Numărul de referinţă şi 
data Contractului de Grant 

<Referinţa Autorităţii Comune de Manegement la Contractul de 
Grant> 

Titlul şi acronimul 
Contractului de Grant  

 

Numărul de referinţă şi 
data Acordului(Acordurilor) 
de Parteneriat (vă rugăm 
să adăugaţi câte rânduri 
sunt necesare) 

 

Ţara/Ţările şi Regiunile în 
care se implementează 
Acţiunea sau o parte a 
acesteia 

 

Beneficiar < numele complet şi adresa Beneficiarului potrivit Contractului de 
Grant> 

Partener 1 < numele complet şi adresa Partenerului 1 potrivit Acordului de 
Parteneriat nr.> 

Partener 2 < numele complet şi adresa Partenerului 2 potrivit Acordului de 
Parteneriat nr.> 

Partener 3 < numele complet şi adresa Partenerului 3 potrivit Acordului de 
Parteneriat nr.> 

Temeiul legal al 
Contractului 

Regulamentul (CE) Nr. 1638/2006 al Parlamentului şi Consiliului 
Uniunii Europene din 24 octombrie 2006 de stabilire a prevederilor 
generale privind instituirea unui Instrument de Vecinătate şi 
Parteneriat  

Regulamentul Comisiei Europene (CE) Nr. 951/2007 din 9 august 
2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare 

transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 

1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
prevederilor generale privind instituirea unui Instrument European 

de Vecinătate și de Parteneriat 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 
2007-2013, adoptat de Comisia Europeană prin Decizia nr. 
3806/29.07.2008 

Data de început a Acţiunii  

Data de încheiere a 
Acţiunii 

 

Costul total al Acţiunii <suma prevăzută de Art. 3.1 din Condiţiile Speciale ale Contractului 



de Grant> 

Costul total specific părţii 
din Acţiune implementate 
conform propriilor 
responsabilităţi ale 
Beneficiarului/Partenerului 

<suma specificată în Anexa III la Contractul de Grant> 

Valoarea maximă a 
grantului 

< prevăzută de Art. 3.2 din Condiţiile Speciale ale Contractului de 
Grant > 

Valoarea maximă a 
grantului specifică părţii 
din Acţiune implementate 
conform propriilor 
responsabilităţi ale 
Beneficiarului/Partenerului 

< suma specificată în Anexa III la Contractul de Grant > 

Suma totală primită până 
la data curentă de către 
Beneficiar din partea 
Autorităţii Comune de 
Management 

< Suma totală primită la data de zz.ll.aaaa> 

Suma totală primită până 
la data curentă de către 
Partenerul x din partea 
Beneficiarului 

< Suma totală primită la data de zz.ll.aaaa> 

Suma solicitată pentru 
plată de Beneficiar 

< specificaţi suma solicitată la plată pentru acea parte a Acţiunii 
implementată conform propriei responsabilităţi > 

Suma solicitată pentru 
plată de Partenerul x 

< specificaţi suma solicitată la plată pentru acea parte a Acţiunii 
implementată conform propriei responsabilităţi > 

Autoritatea Comună de 
Management 

<Specificaţi numele, funcţia/titlul, numărul de telefon şi adresa de 
E-mail a persoanei de contact din cadrul Autorităţii Comune de 
Management.  

Auditor/Controlor <Numele şi adresa firmei de audit/corpului de control şi 
numele/funcţia persoanei din partea firmei de audit/corpului de 
control având responsabilitatea întocmirii raportului> 

 
 
 
 
Anexa 2A Lista procedurilor specifice de efectuat 
 
[Prezenta Anexă reprezintă o enumerare standard a procedurilor specifice de efectuat şi nu 
va fi modificată]. 
 
1 Proceduri Generale 
 
1.1  Termeni şi Condiţii ale Contractului de Grant şi ale Acordului de Parteneriat 
 
Auditorul/Controlorul îşi formează o imagine a termenilor şi condiţiilor Contractului de Grant şi a 
Acordului de Parteneriat trecând în revistă Contractul de Grant şi anexele sale, Acordul de 
Parteneriat şi alte informaţii relevante, şi adresând întrebări Beneficiarului/Partenerului. 



Auditorul/Controlorul obţine o copie a Contractului de Grant original (semnată de Beneficiar şi de 
Autoritatea Comună de Management), a anexelor acestuia şi a Acordului de Parteneriat. 
Auditorul/Controlorul obţine şi trece în revistă Raportul (care include o secţiune narativă şi una 
financiară) conform Articolului 2.1 din Condiţiile Generale şi Articolului 6 din Acordul de 
Parteneriat. 
 
1.2 Raportul Financiar  
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă Raportul Financiar se conformează următoarelor condiţii din 
Articolul 2 al Condiţiilor Generale, ale Contractului de Grant şi ale Acordului de Parteneriat: 
 

- Raportul Financiar trebuie să respecte modelul din Anexa VI a Contractului de Grant; 
- Raportul Financiar trebuie să acopere partea din Acţiune implementată pe răspunderea 

proprii a Beneficiarului/Partenerului, indiferent care parte a Acţiunii este finanţată de 
Autoritatea Comună de Management; 

- Raportul Financiar trebuie să fie redactat în limba Contractului de Grant; 
- Dovada transferurilor de proprietate asupra echipamentelor, vehiculelor şi bunurilor 

(Articolul 7.3 din Condiţiile Generale ale Contractului de Grant şi din Acordul de 
Parteneriat) trebuie anexată la Raportul Financiar final.  

 
1.3 Reguli contabile şi evidenţă contabilă 
 
Auditorul/Controlorul examinează – în timpul desfăşurării procedurilor enumerate în prezenta 
Anexă – dacă Beneficiarul/Partenerul a respectat următoarele reguli contabile şi de ţinere a 
evidenţei contabile stipulate de Articolul 16 al Condiţiilor Generale din Contractul de Grant şi din 
Acordul de Parteneriat: 
 

- Evidenţa contabilă tinută de către Beneficiar/Partener vizând implementarea Acţiunii 
trebuie să ia forma unei evidenţe complete şi precise a tranzacţiilor reale şi autorizate 
finanţate prin grant; 

- Beneficiarul/Partenerul trebuie să aibă un sistem de contabilitate în partidă dublă; 
- Conturile de venituri şi cheltuieli legate de desfăşurarea Acţiunii trebuie să fie uşor de 

identificat şi verificat; 
- Conturile trebuie să furnizeze detalii privind dobânda acumulată aferentă fondurilor plătite 

de către Autoritatea Comună de Management/Beneficiar. 
 
1.4 Corelarea Raportului Financiar cu Sistemul şi Evidenţele Contabile ale 

Beneficiarului/Partenerului  
 
Auditorul/Controlorul verifică corelarea informaţiilor din Raportul Financiar cu sistemul (sistemele) 
şi evidenţele contabile ale Beneficiarului/Partenerului (de ex. balanţa de verificare, conturile 
existente în registrul contabil, subregistrele contabile etc.) (A se vedea Articolul 16.1). 
 
1.5 Ratele de Schimb valutar 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valorile cheltuielilor suportate într-o monedă diferită de Euro 
au fost convertite la rata de schimb rezultată din media ratelor de schimb publicate în InforEuro 
pentru lunile acoperite de Raportul Financiar, cu excepţia cazurilor când se stipulează diferit în 
Condiţiile Speciale ale Contractului de Grant (Articolul 15.8 din Condiţiile Generale) şi în Acordul 
de Parteneriat. 
 
2 Proceduri de verificare a conformităţii Cheltuielilor cu Bugetul şi revizia analitică 
 
2.1 Bugetul Contractului de Grant 
 
Auditorul/Controlorul efectuează un audit al rubricilor de cheltuieli din Raportul Financiar. 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă bugetul din Raportul Financiar corespunde bugetului din 
Contractul de Grant (autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) preconizat pentru 



Beneficiar/Partener şi dacă valoarea cheltuielilor suportate a fost indicată în bugetul Contractului 
de Grant în vederea efectuării de către Beneficiar/Partener. 
 
2.2 Amendamente la Bugetul Contractului de Grant 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă au existat amendamente la bugetul Contractului de Grant. În 
cazuri de acest gen, Auditorul/Controlorul verifică dacă Beneficiarul: 
 

- a solicitat un amendament la buget şi a obţinut un act adiţional la Contractul de Grant, 
dacă un asemenea act adiţional a fost solicitat (Articolul 9.1 din Condiţiile Generale). 

- a informat Autoritatea Comună de Management cu privire la amendament în cazul în care 
amendamentul a fost limitat (Articolul 9.2 din Condiţiile Generale) şi nu a fost solicitat un 
act adiţional la Contractul de Grant. 

 
3 Proceduri de verificare a Cheltuielilor selectate 
 
3.1 Eligibilitatea Costurilor 
 
Auditorul/Controlorul verifică, pentru fiecare articol de cheltuieli selectat, criteriile de eligibilitate 
stabilite mai jos. 
 
(1) Costurile reale suportate (Articolul 14.1)  
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă cheltuielile aferente unui articol selectat au fost în fapt 
efectuate de către Beneficiar/Partener şi aparţin acestuia. În acest scop, Auditorul/Controlorul 
examinează documentele suport (de ex. facturi, contracte) şi dovada plăţii. Auditorul/Controlorul 
examinează, de asemenea, dovada activităţii efectuate, a bunurilor primite sau a serviciilor 
prestate şi verifică existenţa activelor, dacă este cazul. 
 
(2) Termenul limită – perioada de implementare (Articolul 14.1a) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea cheltuielilor aferente unui articol selectat a fost 
suportată în timpul perioadei de implementare a Acţiunii. 
 
(3) Bugetul (Articolul 14.1b) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea cheltuielilor aferente unui articol selectat a fost 
specificată în bugetul Acţiunii şi preconizată a fi suportată de către Beneficiar/Partener. 
 
(4) Necesar (Articolul 14.1c) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă cheltuielile aferente unui articol selectat au fost cu adevărat 
necesare în vederea implementării Acţiunii este plauzibilă şi dacă a fost necesară suportarea 
acestora în scopul desfăşurării activităţilor contractate ale Acţiunii prin examinarea naturii 
cheltuielilor conform documentelor suport. 
 
(5) Evidenţe (Articolul 14.1d) 
 

Auditorul/Controlorul verifică dacă cheltuielile aferente unui articol selectat sunt înregistrate în 
sistemul contabil al Beneficiarului/Partenerului şi dacă au fost înregistrate în conformitate cu 
standardele de contabilitate aplicabile ale ţării în care este stabilit  Beneficiarul/Partenerul şi  cu 
practicile contabile obişnuite ale Beneficiarului/Partenerului. 

 
(6) Justificat (Articolul 14.1e) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea cheltuielilor aferente unui articol selectat este 
susţinută de dovezi (vezi secţiunea 1 din Anexa 2B, Indicaţii pentru Proceduri Specifice de efectuat) 
şi în special de documente suport, după cum se stipulează în Articolele 16.2 şi 16.3 din Condiţiile 
Generale ale Contractului de Grant şi în Acordul de Parteneriat. 



 
(7) Evaluare 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea monetară a unui articol de cheltuieli selectat este 
susţinută de datele din documentele suport (de ex. facturi, state de plată) şi dacă, acolo unde este 
cazul, sunt utilizate rate de schimb corecte. 
 
(8) Clasificare 
 
Auditorul/Controlorul examinează natura cheltuielilor pentru un articol selectat şi verifică dacă 
articolul de cheltuieli au fost încadrate la (sub-)linia corectă din Raportul Financiar. 
 
(9) Respectarea Regulilor de Achiziţie, Naţionalitate şi Origine   
 
Acolo unde este cazul, Auditorul/Controlorul examinează, prin referire la Anexa IV din Contractul 
de Grant, ce reguli de achiziţie, naţionalitate şi origine se aplică unei anumite (sub-)linii bugetare, 
unei anumite clase de articole de cheltuieli sau unui articol de cheltuieli. Auditorul/Controlorul 
verifică dacă cheltuielile au fost efectuate cu respectarea acestor reguli prin analiza documentelor 
care stau la baza procesului de achiziţie. În cazul în care Auditorul/Controlorul semnalează situaţii 
de nonconformitate cu regulile de achiziţie, acesta va raporta natura unor asemenea evenimente, 
precum şi impactul lor financiar în materie de cheltuieli neeligibile. În procesul de verificare a 
documentaţiei de achiziţie, Auditorul/Controlorul ia în considerare indicatorii de risc enumeraţi în 
Anexa 2B şi raportează, dacă este cazul, care dintre aceşti indicatori au fost constataţi. 
 
3.2 Eligibilitatea Costurilor Directe (Articolul 14.2) 
 
În cazul în care cheltuielile aferente unui articol selectat sunt evidenţiate în cadrul unor linii 
bugetare de cheltuieli directe, de la 1 la 6 din Raportul Financiar, Auditorul/Controlorul verifică 
dacă acest tip de cheltuieli este acoperit de costurile directe definite în Articolul 14.2 din 
Contractul de Grant prin examinarea naturii articolelor de cheltuieli vizate. 
 
3.3 Rezerva pentru situaţii neprevăzute (Articolul 14.3) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă rezerva pentru situaţii neprevăzute (capitolul 8 din Raportul 
Financiar) nu depăşeşte 5% din costurile eligibile directe ale acţiunii şi dacă Beneficiarul a obţinut 
autorizaţia prealabilă scrisă din partea Autorităţii Comune de Manegement în vederea utilizării 
acestei rezerve. 
 
3.4 Cheltuieli administrative (Articolul 14.4) 
 

Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea cheltuielilor indirecte menite să acopere cheltuielile 
generale administrative (capitolul 10 din Raportul Financiar) nu depăşeşte 7% din valoarea totală a 
costurilor eligibile directe pentru partea din Acţiune implementată pe răspunderea 
Beneficiarului/Partenerului. 

3.5 Contribuţii în natură (Articolul 14.5) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea costurilor din Raportul Financiar nu include contribuţii 
în natură. Contribuţiile în natură nu sunt considerate costuri eligibile. 
 
3.6 Costuri neeligibile (Articolul 14.6) 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea cheltuielilor aferente unui selectat nu presupune un 
cost neeligibil conform descrierii din Articolul 14.6 al Condiţiilor Generale şi din Acordul de 
Parteneriat. 
 
Auditorul/Controlorul verifică dacă valoarea cheltuielilor include anumite taxe, printre care şi 
T.V.A. Când situaţia o cere, Auditorul verifică dacă Beneficiarul/Partenerul este în imposibilitatea 
recuperării acestor taxe şi dacă regulamentele, regulile şi practicile aplicabile în ţara respectivă 
permit acoperirea acestor taxe prin valoarea cheltuielilor. 



 
3.7 Venituri din implementarea Acţiunii  
 

Auditorul/Controlorul examinează dacă veniturile care s-ar cuveni atribuite Acţiunii (incluzând, 
printre altele, granturi şi finanţări primite din partea altor donatori şi alte venituri generate de 
Beneficiar/Partener în contextul Acţiunii, cum ar fi, de exemplu, dobânda câştigată) au fost 
alocate Acţiunii, înregistrate în sistemul contabil şi declarate în Raportul Financiar. În acest scop, 
Auditorul/Controlorul adresează întrebări Beneficiarului/Partenerului şi examinează documentaţia 
obţinută de la acesta. Auditorului nu îi este cerut să evalueze dacă veniturile raportate sunt 
complete. 

 
 
Anexa 2B Indicaţii pentru procedurile specifice de efectuat 
 
[Prezenta Anexă oferă indicaţii standard destinate procedurilor specifice de efectuat iar 
aceste indicaţii nu vor suferi modificări] 
 
1 Dovada Verificării 
 
În momentul efectuării procedurilor specifice enumerate în Anexa 2A, Auditorul/Controlorul poate 
aplica tehnici precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, compararea, alte verificări de acurateţe 
specifice activităţii funcţionarilor, observaţia, inspectarea evidenţelor şi documentelor, inspectarea 
activelor şi obţinerea confirmărilor şi reprezentărilor din partea Beneficiarului/Partenerului sau a 
unor terţi. 
 
Auditorul/Controlorul obţine dovada verificării prin efectuarea acestor proceduri, pentru a întocmi 
propriul raport de constatări faptice. Dovada verificării o reprezintă toate informaţiile utilizate de 
Auditor/Controlor în emiterea constatărilor faptice şi include informaţiile conţinute în evidenţele 
contabile care au stat la baza Raportului Financiar, precum şi alte informaţii (financiare şi non-
financiare). 
 

Cerinţele contractuale legate de dovezile verificării sunt: 

● Cheltuielile trebuie să fie identificabile, verificabile şi înscrise în evidenţele contabile ale 
Beneficiarului/Partenerului (Articolul 14.1.d) din Condiţiile Generale ale Contractului de 
Finanţare nerambursabilă şi din Acordul de Parteneriat.); 

● Cheltuielile trebuie să fie identificabile şi verificabile şi să se regăsească în cadrul 
sistemului şi evidenţelor contabile ale Beneficiarului/Partenerului (Articolul 16.1 din 
Condiţiile Generale şi  în Acordul de Parteneriat.); 

●  Beneficiarul/Partenerul vor permite oricărui Auditor/Controlor extern să efectueze 
verificări în baza documentelor justificative pentru conturi, documente contabile şi  orice 
alt document relevant pentru finanţarea Acţiunii.  Beneficiarul/Partenerul permite accesul 
la toate documentele şi bazele de date privind managementul tehnic şi financiar al Acţiunii 
(Articolul 16.2 din Condiţiile Generale şi din Acordul de Parteneriat.); 

● Articolul 16.3 din Condiţiile Generale ale Contractului de Finanţare şi din Acordul de 
Parteneriat specifică o listă a tipurilor şi naturii dovezilor pe care Auditorul le va găsi 
adesea în verificările cheltuielilor. 

În plus, în scopul desfăşurării procedurilor enumerate în Anexa 2A, dovada: 

● Trebuie să fie disponibile sub formă de documente, fie scrise, în format electronic sau în 
alte forme (de exemplu un proces verbal al unei şedinţe este mai veridic decât prezentarea 
verbală a aspectelor discutate); 

● Trebuie să fie disponibile sub formă de documente originale mai degrabă decât în fotocopie  
sau facsimil; 



● Trebuie să fie obţinute de preferinţă din surse independente din afara entităţii (o factură a 
unui furnizor în original sau un contract sunt mai veridice decât o notă de recepţie 
aprobată în interiorul entităţii); 

● Dovezile create în interiorul entităţii sunt mai veridice dacă au fost supuse verificării şi 
aprobării; 

● Dovezile obţinute în mod direct de către Auditor/Controlor (de exemplu inspectarea 
activelor) sunt mai veridice decât dovezile obţinute în mod indirect (de exemplu ancheta 
privind activele). 

În cazul în care se constată că aceste criterii de mai sus referitoare la dovezi nu sunt îndeplinite 
suficient, Auditorul/Controlorul trebuie să detalieze situaţia în constatările faptice. 
 
2 Obţinerea şi înţelegerea termenilor şi condiţiilor din Contractul de Grant şi Acordul de 

Parteneriat. (Anexa 2A – procedura 1.1)    
 
Auditorul/Controlorul îşi formează o imagine a termenilor şi condiţiilor din Contractul de Grant şi 
Acordul de Parteneriat şi ar trebui să acorde o atenţie deosebită Anexei I la Contractul de Grant, ce 
conţine Descrierea Acţiunii, Anexei II (Condiţii Generale) şi Anexei IV, cu privire la regulile de 
achiziţie (incluzând regulile privind naţionalitatea şi originea) aplicabile beneficiarilor de grant şi 
partenerilor în contextul acţiunilor externe ale UE. Nerespectarea acestor reguli atrage 
neeligibilitatea cheltuielilor pentru finanţarea UE. Aceste reguli privind achiziţiile se aplică tuturor 
contractelor de grant dar, în funcţie de baza legală a Contractului de Grant (de ex. TACIS, ALA, 
Ajutorul pentru Alimentaţie, Instrumentul de Cooperare pentru Deyvoltare), regulile referitoare la 
naţionalitate şi origine pot varia. Auditorul/Controlorul asigură, împreună cu 
Beneficiarul/Partenerul faptul că regulile de naţionalitate şi origine aplicabile sunt identificate şi 
înţelese. Regulile aplicabile privind naţionalitatea şi originea sunt stabilite, pentru fiecare bază 
legală, în Anexa A2 la Ghidul Practic2 pentru proceduri contractuale destinate acţiunilor externe 
ale Comunităţii Europene. 
 
În cazul în care Auditorul/Controlorul consideră că termenii şi condiţiile supuse verificării nu sunt 
suficient de clare, acesta trebuie să solicite clarificări din partea Beneficiarului/Partenerului. 
 
3 Selectarea Cheltuielilor în vederea Verificării (anexa 2A – procedurile 3.1 – 3.7) 
 
Cheltuielile solicitate de către Beneficiar/Partener în Raportul Financiar sunt prezentate sub 
următoarele capitole de cheltuieli: 1 Resurse Umane, 2 Transport, 3 Echipamente şi bunuri, 4 Birou 
local, 5 Servicii subcontractate, 6 Altele, 8 Rezervă pentru situaţii de urgenţă şi 10 Costuri 
Administrative. Capitolele de cheltuieli de la 1 la 6 reprezintă costurile directe ale Acţiunii. 
Capitolele de cheltuieli pot fi divizate în subcapitole de cheltuieli/linii bugetare, cum ar fi, de 
exemplu, 1.1 Personal tehnic. 
 
Subcapitolele de cheltuieli pot fi divizate în articole sau clase de articole de cheltuieli cu 
caracteristici identice sau similare. Forma şi natura dovezilor suport (de ex. o plată, un contract, o 
factură etc.) şi modul de înregistrare a cheltuielii (de ex. înscrierile într-un registru) variază în 
funcţie de tipul şi natura cheltuielii şi de acţiunile şi tranzacţiile pe care se bazează. Cu toate 
acestea, în toate cazurile, articolele de cheltuieli trebuie să reflecte valoarea contabilă (sau 
financiară) a acţiunilor sau tranzacţiilor pe care se bazează, indiferent de tipul şi natura acţiunii 
sau tranzacţiei în cauză. 
 
Valoarea ar trebui să reprezinte principalul factor utilizat de Auditor/Controlor în selectarea 
articolelor de cheltuieli sau a claselor de articole de cheltuieli în vederea verificării. 
Auditorul/Controlorul selectează articole de cheltuieli cu valoare ridicată pentru a asigura o 
acoperire adecvată a cheltuielilor. 
 
4 Acoperirea Verificării Cheltuielilor (anexa 2A – procedurile 3.1 – 3.7) 
 

                                                           
2
 Ghid Practic (aplicabil pentru Buget şi FED) şi anexele pentru Buget şi FED 

  vezi: http:// ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm   



Auditorul/Controlorul aplică principiile şi criteriile stabilite mai jos în procesul de planificare şi 
desfăşurare a procedurilor specifice de verificare pentru cheltuielile selectate din Anexa 2A 
(procedurile 3.1 – 3.7). Situaţiile în care regulile naţionale de control solicită o verificare 100% a 
cheltuielilor satisfac cerinţele de Acoperire a Cheltuielilor preconizate în cadrul acestei proceduri 
convenite. 
 

Verificarea de către Auditor/Controlor şi acoperirea verificării articolelor de cheltuieli nu implică 
neapărat o verificare completă şi cuprinzătoare a tuturor articolelor de cheltuieli care sunt incluse 
într-un capitol sau subcapitol specific al cheltuielilor. Auditorul/Controlorul trebuie să asigure o 
verificare sistematică şi reprezentativă. În funcţie de anumite condiţii (a se vedea mai jos) 
Auditorul/Controlorul poate obţine rezultate de verificare satisfăcătoare pentru un capitol sau 
subcapitol de cheltuieli analizând un număr limitat de articole de cheltuieli selectate.  

Auditorul/Controlorul poate aplica tehnici de eşantionare statistică pentru verificarea unuia sau 
mai multor capitole sau subcapitole de cheltuieli din Raportul Financiar. Auditorul/Controlorul 
examinează dacă „populaţiile” (adică subcapitolele de cheltuieli sau clasele de articole de 
cheltuieli din cadrul unui subcapitol de cheltuieli) sunt adecvate şi suficient de largi sunt compuse 
dintr-un număr mare de articole) pentru fiecare eşantionare statistică efectivă.  
 
Dacă este cazul, Auditorul/Controlorul trebuie să explice în raportul de constatări faptice pentru 
care dintre capitolele şi subcapitolele Raportului Financiar s-a aplicat eşantionarea, metoda 
utilizată, rezultatele obţinute şi dacă eşantionul este reprezentativ. 
 
Rata de Acoperire al Cheltuielilor („ECR”) reprezintă valoarea totală a cheltuielilor verificate de 
către Auditor/Controlor, exprimată ca procent din valoarea totală a cheltuielilor raportate de 
Beneficiar/Partener în Raportul Financiar şi declarată de acesta din urmă pentru deducere din suma 
totală de prefinanţare care îi este plătită de către Autoritatea Comună de Management/Beneficiar. 
 
Auditorul/Controlorul asigură faptul că rata ECR generală este de cel puţin 65%. Dacă acesta 
identifică o rată de excepţie mai mică de 10% din suma totală a cheltuielilor verificate (i.e. 6,5%),      
Auditorul/Controlorul finalizează procedurile de verificare şi continuă cu raportarea. 
 
Dacă se semnalează o rată de excepţie de peste 10%, Auditorul/Controlorul va extinde procedurile 
de verificare până când ECR este de cel puţin 85%. Auditorul/Controlorul finalizează ulterior 
procedurile de verificare şi continuă raportarea, indiferent de rata totală de excepţie înregistrată. 
Auditorul/Controlorul asigură faptul că ECR pentru fiecare capitol şi subcapitol de cheltuieli din 
Raportul Financiar este de cel puţin 10%. 
 
5 Procedurile de verificare a Cheltuielilor selectate (Anexa 2A – procedurile 3.1 – 3.7) 
 
Auditorul/Controlorul verifică articolele de cheltuieli selectate prin efectuarea procedurilor 3.1 - 
3.7 listate în Anexa 2A şi raportează toate constatările faptice şi  toate excepţiile rezultate din 
aceste proceduri. Excepţiile de verificare sunt toate deviaţii de verificare identificate pe parcursul 
desfăşurării procedurilor stabilite în Anexa 2A. 
 
Auditorul/Controlorul cuantifică volumul excepţiilor de verificare depistat şi posibilul impact 
asupra contribuţiei UE, în cazul în care Comisia declară articolul/articolele de cheltuieli vizate ca 
fiind neeligibile (dacă este cazul, luându-se în calcul procentajul de finanţare al Comisiei şi 
impactul asupra cheltuielilor indirecte (de ex. costuri administrative)). Auditorul/Controlorul 
raportează toate excepţiile depistate, incluzând cele al căror volum de excepţii de verificare nu-l 
poate cuantifica precum şi posibilul impact asupra contribuţiei UE. 

De exemplu: dacă Auditorul/Controlorul constată o excepţie de 1.000€ în ceea ce priveşte regulile 
de achiziţie pentru un contract de finanţare în care UE finanţează 60% din cheltuieli şi în care sunt 
prevăzute costuri administrative de 7% din totalul costurilor directe eligibile, Auditorul/Controlorul 
raportează o excepţie de 1.000€ şi un impact financiar de 642€ (1.000€ x 60% x 1,07). 

Indicaţii specifice pentru procedura 3.1.9 Respectarea Regulilor de Achiziţii, Naţionalitate şi 
Origine   



Auditorul/Controlorul trebuie să verifice dacă cheltuielile aferente unui articol selectat au fost 
efectuate în conformitate cu regulile aplicabile de achiziţie, naţionalitate şi origine, prin 
examinarea documentelor justificative ale procesului de achiziţie. Documentele de acest gen se 
referă la deschiderea ofertelor, evaluarea eligibilităţii ofertanţilor şi conformitatea ofertelor, 
evaluarea ofertelor şi deciziile legate de încredinţarea contractului. În procesul de examinare a 
acestor documente de achiziţie, Auditorul/Controlorul ia în considerare indicatorii de risc 
enumeraţi la finalul prezentei Anexe şi raportează, dacă este cazul, care din aceşti indicatori au 
fost identificaţi. 
 
Indicaţii specifice pentru procedura 3.5 Contribuţii în natură 
 
Auditorul/Controlorul trebuie să verifice dacă valoarea cheltuielilor din Raportul Financiar nu 
include nicio contribuţie în natură. În cazul prevederii unor contribuţii în natură, acestea trebuie să 
fie indicate şi estimate în bugetul Acţiunii. Dacă această situaţie nu se aplică, contribuţiile în 
natură nu sunt eligibile. Exemple: salariile personalului detaşat de către un Minister care nu face 
parte din proiect sau echipamentele şi materialele primite din partea organizaţiilor ce nu iau parte 
la Acţiune. 
 

INDICATORI DE RISC ÎN ACHIZIŢII 
 

 Inconsistenţe în datele documentelor sau succesiunea ilogică de date.  
Exemple: 
- Ofertă datată după adjudecarea contractului sau anterior trimiterii invitaţiilor de 

participare 
- Oferta aparţinând ofertantului câştigător datată anterior datei de publicare a licitaţiei sau 

mult mai târziu decât ofertele depuse de alţi ofertanţi 
- Oferte din partea unor candidaţi diferiţi ce participă în aceleaşi licitaţii şi având toate 

aceeaşi dată 
- Date de pe documente ce nu sunt plauzibile/nu corespund cu datele din documentaţia de 

suport (de ex. data de pe ofertă nu este plauzibilă/nu corespunde cu data poştală de pe 
plic; data unui fax nu este plauzibilă/nu corespunde cu data tipărită de fax) 

 

 Similarităţi neobişnuite în ofertele candidaţilor care participă la aceeaşi licitaţie.  
Exemple: 
- Acelaşi limbaj, aceleaşi structuri şi terminologie în ofertele unor ofertanţi diferiţi 
- Aceeaşi organizare şi acelaşi format (de ex. tipul şi dimensiunea fontului, dimensiunile 

marginilor, indentările, formatarea paragrafelor etc.) în ofertele unor ofertanţi diferiţi 
- Antete sau logouri similare 
- Preţuri identice utilizate în ofertele unor ofertanţi diferiţi pentru o serie de subcomponente 

sau articole individuale 
- Erori gramaticale, ortografice sau de dactilografiere în ofertele unor ofertanţi diferiţi 
- Utilizarea unor ştampile similare şi similarităţi între semnături 

 

 Situaţia financiară sau alte informaţii ce indică faptul că doi ofertanţi care participă la 
aceeaşi licitaţie sunt înrudiţi sau fac parte din acelaşi grup (de ex. în cazurile unde se 
depun situaţii financiare, conţinutul acestora poate divulga identitatea fundamentală a 
proprietarilor grupului. Informaţiile privind proprietatea pot fi, de asemenea, găsite în 
registrele publice de conturi) 

 

 Inconsistenţe în procesul de selectare şi al deciziilor de încredinţare.  
Exemple: 
- Decizii de încredinţare ce nu sunt plauzibile/nu corespund criteriilor de selecţie şi 

încredinţare 
- Erori în aplicarea criteriilor de selecţie şi încredinţare 
- Un furnizor obişnuit al beneficiarului participă în calitate de membru al unui comitet de 

evaluare a ofertelor 
 

 Alte elemente şi exemple ce indică un risc de existenţă a relaţiilor privilegiate cu 
ofertanţii: 



- Acelaşi ofertant (sau mic grup de ofertanţi) este invitat la licitaţii diferite cu o frecvenţă 
neobişnuită 

- Acelaşi ofertant (sau mic grup de ofertanţi) câştigă un procent neobişnuit de consistent din 
licitaţii 

- Unui ofertant i se adjudecă frecvent contracte pentru furnizarea unor diverse tipuri de 
bunuri sau servicii 

- Ofertantul câştigător facturează bunuri suplimentare ce nu sunt prevăzute în ofertă (de ex. 
piese de rezervă suplimentare facturate fără o justificare clară, costuri de instalare 
facturate, dar fără a fi precizate în ofertă). 

 

 Alte documentaţii, circumstanţe şi exemple ce indică riscul de neregularităţi: 
- Utilizarea fotocopiilor în locul documentelor originale 
- Utilizarea facturilor proforme ca documente suport în locul facturilor oficiale 
- Modificări de mână în conţinutul documentelor (de ex. cifre modificate de mână, cifre 

„modificate cu ajutorul lichidului corector” etc.) 
- Utilizarea documentelor neoficiale (de ex. antetul nu indică anumite informaţii oficiale 

şi/sau obligatorii precum numărul din registrul comerţului, codul de identificare fiscală 
etc.) 

 
ANEXA 2C: Lista procedurilor specifice de efectuat pentru verificarea compilării raportului 
financiar consolidat 
 
1 Proceduri Generale 
 
1.1 Termeni şi Condiţii din Contractul de Grant şi Acordul de Parteneriat (Această secţiune 

se aplică strict în situaţiile în care Auditorul/Controlorul este diferit de persoana/firma 
care efectuează lucrările de verificare a cheltuielilor pentru beneficiar) 

Auditorul/Controlorul obţine o înţelegere a termenilor şi condiţiilor Contractului de Finanţare 
nerambursabilă şi  Acordului de Parteneriat prin revizuirea Contractului de Finanţare şi  a anexelor 
acestuia, a Acordului de Parteneriat şi  a altor informaţii relevante, şi  prin chestionarea 
Beneficiarului/Partenerului. Auditorul/Controlorul obţine o copie a Contractului de Finanţare 
nerambursabilă în original (semnat de Beneficiar şi  Autoritatea Comună de Management) împreună 
cu anexele acestuia şi ale Acordul de Parteneriat. Auditorul/Controlorul obţine şi  revizuieşte 
Raportul (care include o expunere şi o secţiune financiară) conform Articolului 2.1 din Condiţiile 
Generale şi Acordului de Parteneriat. 

 
1.2 Raportul Financiar Consolidat 
 

Auditorul/Controlorul obţine un proiect al Raportului Financiar Consolidat, documentele de lucru 
care stau la baza compilaţiei proiectului de Raport Financiar Consolidat şi rapoartele financiare 
individuale care trebuie incluse în Raportul Financiar Consolidat. Auditorul/Controlorul revizuieşte 
Raportul Financiar Consolidat pentru a stabili respectarea următoarelor condiţii: 

- Raportul Financiar Consolidat trebuie să respecte modelul din Anexa VI a Contractului de 
Finanţare; 

- Raportul Financiar Consolidat trebuie să acopere cheltuielile combinate pentru Acţiunea 
Beneficiarului şi toţi partenerii acestuia, indiferent de partea care este finanţată de 
Autoritatea Comună de Management; 

- Raportul Financiar Consolidat trebuie întocmit în limba Contractului de finanţare 
nerambursabilă; 

2 Proceduri de verificare a compilării Raportului Financiar Consolidat 
 
Auditorul/Controlorul corelează fiecare buget şi valoarea reală declarată în Raportul Financiar 
Consolidat cu valorile totale din documentul de lucru care stă la baza acestuia şi care compilează 
informaţiile din rapoartele financiare individuale verificate pentru Beneficiar şi  Partenerii 
acestuia. 



Auditorul/Controlorul corelează fiecare buget individual şi sumele reale declarate în documentul  
de lucru care stă la baza acestuia cu rapoartele financiare individuale pentru  Beneficiar şi  
Partenerii lui. 

Auditorul/Controlorul reefectuează toate calculele şi adunările din Raportul Financiar Consolidat şi  
din documentul de lucru care stă la baza acestuia. 

Auditorul/Controlorul revizuieşte fiecare raport de verificare a cheltuielilor  pentru a identifica 
orice constatări  care ar putea afecta  prezentarea Raportului Financiar Consolidat şi  care trebuie 
raportate de el ca excepţii. 

2.2  Coerenţa prezentării 

Auditorul/Controlorul verifică dacă Raportului Financiar Consolidat foloseşte aceleaşi capitole de 
venituri şi cheltuieli ca şi rapoartele financiare pe care se bazează, pentru raportarea atât a 
bugetului cât şi a sumelor reale. 

Auditorul/Controlorul verifică dacă la compilarea Raportului Financiar, bugetul şi sumele reale 
înregistrate la fiecare capitol de venituri/cheltuieli din rapoartele financiare verificate de la baza 
acestuia au fost incluse în mod consecvent în aceleaşi capitole în Raportul Financiar Consolidat.   

 

Anexa 3A Model de Raport pentru Verificarea Cheltuielilor 
 
CUM SE UTILIZEAZĂ ACEST MODEL DE RAPORT?  
 
Întregul text evidenţiat cu galben în prezentul model de raport are scop strict orientativ iar 
auditorii trebuie să îl elimine după utilizare. Informaţiile solicitate în următoarea formă 
<……..> (de ex. numele beneficiarului>) trebuie să fie completate de auditor. 
 
Paragrafele evidenţiate în culoarea gri trebuie păstrate numai dacă au aplicabilitate. 
 
<Se va imprima pe hârtie cu antetul AUDITORULUI> 
 

Raport pentru o verificare a cheltuielilor unui Contract de finanţare nerambursabilă 
Acţiuni Externe ale Uniunii Europene 

 
< Titlul şi numărul contractului de grant > 

 

CUPRINS 

 

RAPORT DE CONSTATĂRI FAPTICE ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

1 INFORMAŢII PRIVIND CONTRACTUL DE GRANT ŞI ACORDUL DE PARTENERIAT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2 PROCEDURI EFECTUATE ŞI CONSTATĂRI FAPTICE ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ANEXA 1 RAPORT FINANCIAR PENTRU CONTRACTUL DE FINANŢAREERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

ANEXA 2 TERMENII DE REFERINŢĂ PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILORERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
Raport de Constatări Faptice 

 
< Numele persoanei (persoanelor) >, < Funcţie > 
 
< Numele Beneficiarului/Partenerului > 
 
< Adresa > 



 
<zz Luna aaaa> 
 
Stimate <Numele persoanei(persoanelor) de contact> 
 
În conformitate cu termenii de referinţă din data de <zz Luna aaaa> pe care i-am convenit 
împreună, vă oferim Raportul de Constatări Faptice („Raportul”), cu privire la Raportul Financiar 
aferent ce acoperă perioada dintre <zz Luna aaaa> şi <zz Luna aaaa> (Anexa 1 din prezentul 
Raport). Aţi solicitat desfăşurarea anumitor proceduri privind Raportul dumneavoastră Financiar şi 
Contractul de Grant finanţat de Uniunea Europeană privind <titlul şi numărul contractului>, 
„Contractul de Grant”. 
 
Obiectiv 
 
Angajamentul nostru a constat într-o verificare a cheltuielilor care se traduce prin efectuarea unor 
anumite proceduri convenite cu privire la Raportul Financiar. Obiectivul acestei verificări a 
cheltuielilor este să efectuăm anumite proceduri pe care le-am convenit şi să vă transmitem un 
raport de constatări de facto privind procedurile efectuate. 
 
Standarde şi Norme Etice 
 
Angajamentul nostru a fost îndeplinit în conformitate cu: 
[se aplică numai în cazul Auditorilor] 

- Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe (‘ISRS’) 4400 Angajamente pentru efectuarea 
Procedurilor Convenite privind Informaţia Financiară promulgate de Federaţia Internaţională a 
Contabililor (‘IFAC);  

- Codul de Etică Profesională pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC. Deşi ISRS 4400 
menţionează că independenţa nu este o cerinţă obligatorie pentru angajamentele procedurilor 
convenite, Autoritatea Comună de Management impune ca Auditorul să respecte şi cerinţele de 
independenţă  din Codul de Etică Profesională pentru Contabilii Profesionişti; 

[în cazul Controlorilor - vă rugăm să alegeţi opţiunea aplicabilă] 

 Pentru România: Directive pentru Controlori, emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei   

 
Proceduri efectuate 
 
Conform solicitărilor, am desfăşurat procedurile enumerate în Anexa 2A a termenilor de referinţă 
pentru prezentul angajament (vezi Anexa 2 din acest Raport). 
 
Aceste proceduri au fost stabilite în totalitate de Autoritatea Comună de Management, fiind 
efectuate strict în scopul asistării Autorităţii Comune de Management în determinarea eligibilităţii 
cheltuielilor declarate de dvs. în Raportul Financiar însoţitor, în conformitate cu termenii şi 
condiţiile din Contractul de Grant şi Acordul de Parteneriat. 
 

Datorită faptului că procedurile efectuate de către noi nu au constituit un audit sau o verificare 
desfăşurată în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau Standardele Internaţionale 
privind Angajamentele de Reexaminare, nu oferim niciun fel de asigurări privind  Raportul Financiar 
însoţitor. 

În cazul în care am fi efectuat proceduri suplimentare sau am fi condus un audit sau o reexaminare 
a declaraţiilor financiare ale Beneficiarului/Partenerului în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit, atenţia noastră ar fi fost direcţionată asupra altor aspecte, pe care vi le-
am fi raportat.  
 
Surse de informare 



Raportul evidenţiază informaţiile care ne-au fost puse la dispoziţie de dumneavoastră ca răspuns la 
întrebări specifice sau care au fost obţinute şi extrase din sistemul dumneavoastră de contabilitate 
şi înregistrările contabile. 

Constatări faptice 
 
Cheltuielile totale care fac obiectul prezentei verificări a cheltuielilor se ridică la suma de 
<xxxxxx> €. 
 
Rata de Acoperire a Cheltuielilor este de <xx%>. Această rată reprezintă suma totală a cheltuielilor 
verificate de către noi, exprimată ca procent din cheltuielile totale care au făcut obiectul 
prezentei verificări de cheltuieli. Ultima sumă de mai sus este egală cu suma totală a cheltuielilor 
raportate de către dumneavoastră în Raportul Financiar şi a cărei deducere aţi solicitat-o din 
valoarea totală de prefinanţare plătită de Autoritatea Comună de Management/Beneficiar.  
Vă raportăm detaliile constatărilor noastre faptice rezultate din procedurile pe care le-am 
desfăşurat în Capitolul 2 al prezentului Raport. 
 
Utilizarea prezentului Raport 
 
Acest Raport este întocmit strict în scopul specificat mai sus în secţiunea referitoare la obiectiv. 

Acest Raport este întocmit numai pentru a fi folosit în mod confidenţial de dumneavoastră în scopul 
exclusiv de a fi transmis de dumneavoastră Autorităţii Comune de Management/Beneficiarului în 
legătură cu cerinţele specificate în Articolul 15 din Condiţiile Generale ale Contractului de 
Finanţare nerambursabilă şi în Acordul de Parteneriat. Acest Raport nu poate fi utilizat de 
dumneavoastră pentru nici un alt scop, şi nu poate fi distribuit nciunei alte părţi.  

Autoritatea Comună de Management nu reprezintă o parte semnatară a contractului (a termenilor 
de referinţă) încheiat între dumneavoastră şi firma noastră şi, prin urmare, nu ne asumăm nicio 
răspundere cu privire la Autoritatea Comună de Management, care poate utiliza prezentul raport de 
verificare a cheltuielilor pe propriul său risc şi la discreţia acesteia. Autoritatea Comună de 
Management poate evalua pe cont propriu procedurile şi constatările raportate de către noi şi 
formula propriile concluzii din constatările faptice raportate de către noi. 
 
Autoritatea Comună de Management are dreptul de a divulga acest Raport numai altor entităţi cu 
drepturi legale de acces la acesta, în special Comisii Europene, Oficiului European pentru 
Combaterea Fraudei şi Curţii Europene a Auditorilor. 

Prezentul Raport face referire strictă la Raportul Financiar specificat mai sus şi nu se extinde 
asupra niciuneia din declaraţiile dumneavoastră financiare. 

Aşteptăm cu interes discutarea Raportului cu dumneavoastră şi vă stăm la dispoziţie pentru orice  
informaţii suplimentare sau pentru asistenţă dacă este necesar. 

 
Cu sinceritate 
 
 
Semnătura Auditorului/Controlorului [persoana sau firma sau ambele entităţi, după caz sau în 
conformitate cu politicile de firmă] 
 
Numele Auditorului/Controlorului semnatar [persoana sau firma sau ambele entităţi, după caz] 
 
Adresa Auditorului/Controlorului [sediul prevăzut în mod oficial pentru executarea 
angajamentului] 
 
Data semnăturii <zz Luna aaaa> [data semnării efective a raportului final] 
 
 
 
 
1 Informaţii privind Contractul de Grant şi Acordul de Parteneriat 



 
[Capitolul 1 ar trebui să includă o descriere succintă a Contractului de Grant, a Acordului de 
Parteneriat şi a Acţiunii, structura de implementare Beneficiarului/Partenerului şi informaţii 
cheie de natură financiară/bugetară. (cel mult 1 pagină)] 
 
2 Proceduri efectuate şi Constatări Faptice 
 
Am desfăşurat procedurile specifice stipulate în Anexa 2A la termenii de referinţă pentru 
verificarea cheltuielilor („TR”). Aceste proceduri sunt: 

1 Procedurile Generale 

2 Procedurile de verificare a conformităţii Cheltuielilor cu Bugetul şi Revizia Analitică 

3 Procedurile de verificare a cheltuielilor selectate   

Am aplicat regulile de selecţie a cheltuielilor precum şi principiile şi criteriile de acoperire a 
verificării stabilite în Anexa 2B (secţiunile 3 şi 4) la TR pentru prezenta verificare de cheltuieli. 
 
[Explicaţi în această secţiune dificultăţile sau problemele întâmpinate, dacă este cazul] 
 
Cheltuielile totale verificate de către noi se ridică la valoarea de <xxxx> € şi sunt rezumate în 
tabelul de mai jos. Rata generală de Acoperire a Cheltuielilor este de <xx%>. 

[Includeţi mai jos un tabel cu rezumatul Raportului Financiar din Anexa 1, prezentând pentru 
fiecare (sub)capitol valoarea totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar/Partener, valoarea 
totală a cheltuielilor verificate şi procentul cheltuielilor acoperite] 

Am verificat cheltuielile selectate conform prezentării din tabelul de mai sus şi am efectuat, 
pentru fiecare articol selectat de cheltuieli, procedurile de verificare specificate de la  punctul 3.1 
la punctul 3.7 din Anexa 2A la TR pentru prezenta verificare a cheltuielilor. Vă raportăm mai jos 
constatările noastre faptice ce rezultă din procedurile menţionate. 
 
1 Proceduri Generale 
 
1.1 Termeni şi Condiţii ale Contractului de Grant şi Acordului de Parteneriat 

Am obţinut o înţelegere a termenilor şi condiţiilor acestui Contract de finanţare nerambursabilă şi  
a Acordului de Parteneriat în conformitate cu directivele din Anexa 2B (secţiunea 2) din TdR. 

[Descrieţi constatările faptice şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedurile 1.1 – 1.5 din Anexa 
2A. Dacă nu există constatări faptice, acest detaliu trebuie precizat în mod explicit pentru 
fiecare procedură, după cum urmează: „Nu au rezultat constatări faptice în urma efectuării 
acestei proceduri”.]  
 
 
 
 
1.2 Raportul Financiar 
 
1.3 Reguli Contabile şi de Ţinere a evidenţei contabile 
 
1.4 Corelarea Raportului Financiar cu Sistemul şi Evidenţele Contabile ale 

Beneficiarului/Partenerului  
 
1.5 Ratele de Schimb valutar 
 
2 Proceduri de verificare a conformităţii Cheltuielilor cu datele din Buget şi Revizia 

Analitică 
 
2.2 Amendamente la Bugetul Contractului de Grant 
 



[Descrieţi constatările faptice şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedurile 2.1 – 2.2 din Anexa 
2A. Dacă nu există constatări faptice, acest detaliu trebuie precizat în mod explicit pentru 
fiecare procedură, după cum urmează: „Nu au rezultat constatări faptice în urma efectuării 
acestei proceduri”.]  
 
3 Proceduri de verificare a Cheltuielilor selectate  
 
Am raportat în continuare toate excepţiile rezultate din procedurile de verificare specificate la 
punctele 3.1 – 3.7 din Anexa 2A la TR pentru prezenta verificare a cheltuielilor în măsura în care 
aceste proceduri s-au aplicat articolului de cheltuieli selectat. 
 
Am cuantificat volumul excepţiilor de verificare identificate şi potenţialul impact asupra 
contribuţiei UE, în cazul în care Comisia declară articolul(articolele) de cheltuieli în cauză 
neeligibil(e) (acolo unde este cazul, luând în calcul procentajul de finanţare din partea Comisiei şi 
impactul asupra cheltuielilor indirecte (de ex. costurile administrative)). Am raportat toate 
excepţiile identificate, incluzând pe cele în cadrul cărora nu putem cuantifica volumul excepţiilor 
şi impactul asupra contribuţiei UE. 

[Specificaţi pentru ce valori/articole de cheltuieli au fost găsite excepţii între situaţia reală şi 
criterii, natura excepţiei – şi anume ce condiţie sau condiţii specifice descrise la punctele de la 3.1 
la 3.7 din Anexa 2A a TdR nu au fost respectate. Cuantificaţi valoarea excepţiei de verificare 
găsite şi posibilul impact asupra contribuţiei UE, în cazul în care Comisia declară 
articolul/articolele de cheltuieli vizate ca fiind neeligibil(e)] 

3.1 Eligibilitatea Costurilor 
 
Am verificat, pentru fiecare articol de cheltuieli selectat, criteriile de eligibilitate stabilite prin 
procedura 3.1 din Anexa 2A a TR pentru această verificare a cheltuielilor. 
 
[Descrieţi constatările faptice şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedura 3.1 din Anexa 2A: 
eligibilitatea costurilor şi criteriile de eligibilitate de la (1) la (9). Exemplu: am constatat faptul 
că o valoare a cheltuielilor de 6.500 € inclusă în subcapitolul/linia bugetară 3.2 (Închiriere 
vehicule) din Raportul Financiar nu a fost eligibilă. O sumă de 2.000€ legată de cheltuieli a fost 
plătită în afara perioadei de implementare. Nu au fost disponibile dovezi pentru 3 tranzacţii care 
au totalizat 1.200€. Regulile obligatorii de achiziţie pentru cumpărarea de calculatoare pentru 
birouri în valoare de 3.300€ nu au fost respectate. (Notă: este necesară furnizarea unor detalii 
relevante precum referinţe sau documente de evidenţă contabilă).] 
 
3.2 Eligibilitatea Costurilor Directe (Articolul 14.2) 
 
3.3 Rezervă pentru situaţii neprevăzute (Articolul 14.3) 
 
3.4 Costuri administrative (Articolul 14.4) 
 
3.5 Contribuţii în natură (Articolul 14.5) 
 
3.6 Costuri neeligibile (Articolul 14.6) 
 
3.7 Venituri din implementarea Acţiunii  
 
[Descrieţi constatările faptice şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedurile 3.2 – 3.7 din Anexa 
2A] 
 
Anexa 1 Raportul Financiar 
 
[Anexa 1 trebuie să includă raportul financiar al Beneficiarului/Partenerului, care a făcut obiectul 
verificării. Raportul financiar trebuie să fie datat şi să indice perioada acoperită.] 
 
Anexa 2 Termenii de Referinţă pentru verificarea Cheltuielilor 
 



[Anexa 2 trebuie să includă o copie semnată şi datată a termenilor de referinţă pentru verificarea 
cheltuielilor incluzând Anexa 1 (informaţii privind Contractul de Grant şi Acordurile de 
Parteneriat) şi Anexa 2A (Lista procedurilor specifice de efectuat).] 
 
 
 
 
 
ANEXA 3B: Model de raport pentru verificarea compilării raportului financiar consolidat 
 
CUM SE UTILIZEAZĂ ACEST MODEL DE RAPORT? 
 
Întregul text evidenţiat cu galben în prezentul model de raport are scop strict orientativ iar 
Auditorii/Controlorii trebuie să îl elimine după utilizare. Informaţiile solicitate în următoarea 
formă <……..> (de ex. numele beneficiarului>) trebuie să fie completate de auditor. 
 
Paragrafele evidenţiate în culoarea gri trebuie păstrate numai dacă au aplicabilitate. 
 
<A se printa pe hârtie cu antetul AUDITORULUI/ Controlorului> 
 

Raport pentru verificarea Compilării unui Raport Financiar Consolidat cu privire la  
Acţiuni în baza unui Contract de Grant 

 
Acţiuni Externe ale Uniunii Europene 

 
< Titlul şi numărul contractului de grant > 

 
 

Raport de Constatări Faptice 
 

< Numele persoanei (persoanelor) >, < Funcţie > 
 
< Numele Beneficiarului/Partenerului > 
 
< Adresa > 
 
<zz Luna aaaa> 
 
Stimate <Numele persoanei(persoanelor) de contact> 
 
În conformitate cu termenii de referinţă din data de <zz Luna aaaa> pe care i-am convenit 
împreună, vă oferim Raportul de Constatări Faptice („Raportul”), cu referire la compilarea 
Raportului Financiar Consolidat însoţitor ce acoperă perioada dintre <zz Luna aaaa> şi <zz Luna 
aaaa> (Anexa 1 din prezentul Raport). Aţi solicitat desfăşurarea anumitor proceduri privind 
Raportul dumneavoastră Financiar Consolidat şi Contractul de Grant finanţat de Uniunea Europeană 
privind <titlul şi numărul contractului>, „Contractul de Grant”. 
 
Obiectiv 
 
Angajamentul nostru a constat în efectuarea unor anumite proceduri convenite cu privire la 
compilarea Raportul Financiar Consolidat şi trimiterea către dumneavoastră a unui raport de 
constatări faptice cu privire la procedurile efectuate. 
 
Proceduri efectuate 
 
Conform solicitărilor, am desfăşurat procedurile enumerate în Anexa 2 a prezentului Raport. 

Aceste proceduri au fost stabilite exclusiv de dumneavoastră şi au fost efectuate de noi exclusiv în 
scopul de  a asista Autoritatea Comună de Management în a evalua dacă cheltuielile declarate de 



dumneavoastră în Raportul Financiar Consolidat însoţitor sunt eligibile în conformitate cu termenii 
şi condiţiile Contractului de Finanţare nerambursabilă şi  Acordului de Parteneriat. 

Având în vedere că procedurile efectuate de noi nu au constituit nici un audit, nici o revizie 
efectuată în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau Standardele Internaţionale 
privind Angajamentele de Reexaminare, nu dăm niciun fel de asigurări privind  Raportul Financiar 
însoţitor. 

În cazul în care am fi efectuat proceduri suplimentare sau am fi condus un audit sau o reexaminare 
a declaraţiilor financiare ale Beneficiarului/Partenerului în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit, atenţia noastră ar fi fost direcţionată asupra altor aspecte pe care vi le-am 
fi raportat.  
 
Surse de informare 
 
Documentele pe care ni le-aţi furnizat în vederea verificării compilării sunt enumerate în Anexa 3 
la acest raport. 
 
Constatări faptice 
 
Cheltuielile totale înregistrate în Raportul Financiar Consolidat se ridică la suma de <xxxxxx> €. 
 
(Eliminaţi după caz) 
 
Nu am semnalat nicio excepţie în urma efectuării procedurilor convenite enumerate în Anexa 2. 
 
Sau 
 
Vă raportăm următoarele excepţii semnalate de către noi în urma procedurilor convenite 
enumerate în Anexa 2: 
 
1. 
2. 
 
Utilizarea prezentului Raport 
 
Acest Raport este întocmit strict în scopul specificat mai sus în secţiunea referitoare la obiectiv. 

Acest Raport este întocmit numai pentru a fi folosit în mod confidenţial de dumneavoastră în scopul 
exclusiv de a fi transmis de dumneavoastră Autorităţii Comune de Management/Beneficiarului în 
conformitate cu cerinţele specificate în Articolul 15 din Condiţiile Generale ale Contractului de 
Finanţare nerambursabilă şi în Acordul de Parteneriat. Acest Raport nu poate fi utilizat de 
dumneavoastră pentru nici un alt scop, şi nu poate fi distribuit nciunei alte părţi.  

Autoritatea Comună de Management nu reprezintă o parte semnatară a contractului (a termenilor 
de referinţă) încheiat între dumneavoastră şi firma noastră şi, prin urmare, nu ne asumăm nicio 
răspundere cu privire la Autoritatea Comună de Management, care poate utiliza prezentul raport de 
verificare a cheltuielilor pe propriul său risc şi la discreţia acesteia. Autoritatea Comună de 
Management poate evalua pe cont propriu procedurile şi constatările raportate de către noi şi 
formula propriile concluzii din constatările faptice raportate de către noi. 
 
Autoritatea Comună de Management are dreptul de a divulga acest Raport numai altor entităţi cu 
drepturi legale de acces la acesta, în special Comisii Europene, Oficiului European pentru 
Combaterea Fraudei şi Curţii Europene a Auditorilor. 

Prezentul Raport face referire strictă la Raportul Financiar Consolidat specificat mai sus şi nu se 
extinde asupra niciuneia din declaraţiile dumneavoastră financiare. 

Aşteptăm cu interes discutarea Raportului cu dumneavoastră şi vă stăm la dispoziţie pentru orice  
informaţii suplimentare sau pentru asistenţă dacă este necesar. 

Cu sinceritate 
 



<Numele Auditorului/Controlorului> 
 
 
 
 
Anexa 1 Raportul Financiar 
 
[Anexa 1 trebuie să includă raportul financiar al Beneficiarului/Partenerului, care a făcut obiectul 
verificării. Raportul financiar trebuie să fie datat şi să indice perioada acoperită.] 
 
Anexa 2 Termenii de Referinţă pentru Verificarea Cheltuielilor 
 
[Anexa 2 trebuie să includă o copie semnată şi datată a termenilor de referinţă pentru verificarea 
cheltuielilor incluzând Anexa 1 (informaţii privind Contractul de Grant şi Acordurile de 
Parteneriat) şi Anexa 2C (Enumerarea procedurilor specifice de efectuat).] 
 
Anexa 3 Documente la care se face referire în verificarea Compilării Raportului Financiar 
Consolidat 
 

[Anexa 3 trebuie să includă o listă cu documentele folosite pentru lucrările de verificare a 
compilaţiei. Acestea ar trebui să includă cel puţin Raportul Financiar Consolidat, rapoartele de 
verificare a cheltuielilor şi rapoartele financiare care stau la baza acestora pentru Beneficiar/ 
Parteneri, o compilaţie de lucru care să ofere o verificare a corelării fiecărui număr înscris în 
Raportul Financiar Consolidat cu cele din rapoartele financiare verificate care au stat la baza 
acestuia.]  

 
 
   
  
 


