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Termenii de referinţă se elaborează de beneficiar şi se convin cu auditorul 

Auditorul trebuie să prezinte un raport independent de constatări factuale privind metodologia 
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Termenii de referinţă ai raportului independent de constatări factuale privind 
metodologia aferentă unui acord de finanţare CEC încheiat în temeiul celui de-al 
şaptelea Program-cadru de cercetare (PC7) 

Se prezintă în continuare termenii de referinţă (denumiţi „TdR”) prin care <numele beneficiarului>, 
denumit(ă) în continuare „beneficiarul”, acceptă să angajeze <numele societăţii de audit>, denumit(ă) 
în continuare „auditorul”, pentru furnizarea unui raport independent de constatări factuale aferente 
acordurilor de finanţare CEC de către Comunitatea Europeană în temeiul celui de-al şaptelea Program-
cadru de cercetare (PC7) <titlul şi numărul acordurilor de finanţare CEC> (denumite în continuare 
„acordurile de finanţare CEC”), cu privire la metodologia beneficiarului de calculare a costurilor medii 
cu personalul. Atunci când, în prezentul TdR se face trimitere la „Comisia Europeană”, referinţa 
priveşte calitatea acesteia de semnatară a acordurilor de finanţare CEC cu beneficiarul. Comunitatea 
Europeană nu este parte la prezentul angajament. 
1.1  Responsabilităţile părţilor la angajament 

„Beneficiarul” este entitatea juridică care primeşte finanţarea şi care a semnat acordurile de finanţare 
CEC cu Comisia Europeană. 

• Beneficiarul este responsabil de întocmirea unei declaraţii financiare1 privind acţiunea finanţată 
prin acordurile CEC în conformitate respectivele acorduri şi de punerea acesteia la dispoziţia 
auditorului. Beneficiarul se asigură că declaraţia financiară este conformă cu datele din sistemul 
contabil al beneficiarului şi cu înregistrările şi conturile subiacente. Respectiva declaraţie 
financiară va fi folosită ca punct de plecare pentru procedurile realizate de auditor în cadrul 
prezentului angajament. Oricare ar fi procedurile care trebuie realizate, beneficiarul este 
responsabil în orice moment şi îşi asumă obligaţia pentru metodologia prevăzută şi pentru 
exactitatea declaraţiei financiare. 

• Beneficiarul este responsabil de declaraţiile factuale pe baza cărora auditorul urmează să realizeze 
procedurile specificate şi trebuie să îi transmită acestuia o scrisoare de reprezentare care să 
justifice respectivele declaraţii, datată exact şi cu specificarea perioadei acoperite de acestea. 

• Beneficiarul acceptă că auditorul poate realiza efectiv procedurile prevăzute de prezentul 
angajament numai în cazul în care beneficiarul îi permite accesul liber şi complet la personalul său 
şi la registrele contabile sau la alte registre relevante. 

„Auditorul” este auditorul responsabil de realizarea procedurilor convenite, astfel cum este specificat 
în prezentul TdR, precum şi de furnizarea către beneficiar a unui raport independent de constatări 
factuale. 

Auditorul trebuie să fie independent de beneficiar. 

• [Opţiunea 1: a se şterge în cazul în care nu se aplică] Auditorul are competenţa de a efectua 
audituri legale ale documentelor contabile în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale 
şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale 
Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului sau cu alte reglementări naţionale 
similare. 

•  [Opţiunea 2: se şterge în cazul în care nu se aplică] Auditorul este un funcţionar public 
competent, căruia autorităţile naţionale relevante i-au conferit capacitatea juridică de a audita 
beneficiarul şi care nu este implicat în întocmirea declaraţiilor financiare. 

                                                 
1 În acest context, declaraţia financiară se referă numai la anexa IV, prin intermediul căreia beneficiarul declară 
costuri în temeiul acordului de finanţare. 
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• Procedurile care trebuie realizate sunt stabilite de Comisia Europeană, iar auditorul nu este 
responsabil de relevanţa şi caracterul adecvat al acestor proceduri. 

1.2  Obiectul angajamentului 

Obiectul prezentului angajament este metodologia stabilită şi pusă în aplicare de beneficiar pentru 
declararea costurilor cu personalul.  
1.3  Motivul angajamentului 

Beneficiarul înaintează Comisiei Europene un certificat privind metodologia, sub forma unui raport 
independent de constatări factuale privind metodologia, stabilit de un auditor extern în conformitate cu 
articolul II.4 din acordurile de finanţare CEC. Ordonatorul de credite al Comisiei solicită raportul în 
cauză întrucât decontarea costurilor declarate de beneficiar se face în funcţie de constatările factuale 
din prezentul raport. 
1.4  Obiectivul şi natura angajamentului 

Prezentul TdR constituie un angajament de realizare a anumitor proceduri convenite specifice în 
vederea elaborării unui raport independent de constatări factuale privind metodologia aferentă 
acordurilor de finanţare CEC. Obiectivul prezentului raport este prezentarea de către auditor a 
constatărilor factuale privind metodologia utilizată de beneficiar la calcularea costurilor, în cadrul 
declaraţiilor financiare aferente acţiunilor finanţate în temeiul acordurilor de finanţare CEC. 
Procedurile care trebuie realizate vor permite Comisiei să se asigure că beneficiarul dispune de o 
metodologie adecvată pentru a garanta că toate costurile declarate respectă condiţiile acordurilor de 
finanţare CEC. 

Întrucât prezentul angajament nu constituie un angajament de asigurare, auditorul nu emite un aviz de 
audit şi nu furnizează nicio asigurare. Comisia Europeană se asigură pe baza propriilor concluzii 
deduse din constatările factuale raportate de auditor cu privire la metodologia beneficiarului. 

Auditorul menţionează în raport că nu există niciun conflict de interese între auditor şi beneficiar la 
elaborarea prezentului raport, precum şi onorariul perceput pentru furnizarea raportului. 

1.5  Sfera de aplicare 

1.5.1 Auditorul realizează prezentul angajament în conformitate cu TdR şi: 

- în conformitate cu Standardul internaţional privind serviciile conexe 4400 (International Standard 
on Related Services, denumit în continuare „ISRS”) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor 
(IFAC), Angajamentele pentru realizarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare;  

- în conformitate cu Codul etic al experţilor contabili (Code of Ethics for Professional Accountants) 
al IFAC. Cu toate că ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele 
privind procedurile convenite, Comisia Europeană cere ca auditorul să respecte, la rândul său, 
cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic al experţilor contabili. 

1.5.2 Planificare, proceduri, documentaţie şi probe 

Auditorul trebuie să îşi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o analiză eficientă a 
metodologiei. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate la punctul 1.9 din prezentul 
TdR („Sfera de aplicare – Model de raport obligatoriu şi procedurile care trebuie realizate”) şi 
foloseşte probele astfel obţinute drept bază pentru raportul de constatări factuale. 
1.6  Elaborarea raportului 

Raportul de constatări factuale privind metodologia, al cărui model este anexat la prezentul TdR, 
trebuie să descrie scopul şi procedurile convenite ale angajamentului în mod suficient de detaliat 
pentru a permite beneficiarului şi Comisiei Europene să înţeleagă natura şi sfera de aplicare a 
procedurilor realizate de auditor. Folosirea modelului de raport din anexa V la „Condiţiile generale” 
este obligatorie. Raportul trebuie redactat în limba indicată la articolul 4 din acordul de finanţare CEC. 
În conformitate cu articolul II.22 din acordul de finanţare CEC, Comisia Europeană şi Curtea 
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Europeană de Conturi au dreptul de a audita orice activitate realizată în cadrul proiectului şi pentru 
care sunt declarate costuri care trebuie decontate de Comunitate. Acest audit poate include activităţi 
aferente prezentului angajament. 

1.7 Calendar 
Raportul trebuie furnizat până la [DATA]. 
 
1.8  Alte condiţii 

[Beneficiarul şi auditorul pot folosi această secţiune pentru a conveni asupra altor condiţii specifice, 
cum ar fi onorariile auditorului, cheltuielile nerambursabile, responsabilitatea juridică, dreptul 
aplicabil, etc.] 



ACORD DE FINANŢARE PC 7 – ANEXA VII – FORMULARUL E 

Constatări factuale privind metodologia  5 
 

 
1.9  Sfera de aplicare– Model de raport obligatoriu şi procedurile care trebuie 

realizate 
 

Raport independent de constatări factuale privind metodologia aferentă unui acord de 
finanţare CEC încheiat în temeiul celui de-al şaptelea Program-cadru de cercetare 
(PC7) 

A se imprima pe hârtie cu antetul auditorului 
 
<Numele persoanei/persoanelor de contact>, <Funcţia> 
<Numele beneficiarului> 
<Adresa> 
<zi/lună/an> 

Doamnă/Domnule <Numele persoanei/persoanelor de contact> 

În conformitate cu contractul nostru datat <zi/lună/an> încheiat cu <numele beneficiarului> 
„beneficiarul” şi conform termenilor de referinţă anexaţi la acesta (ca apendice la prezentul raport), 
furnizăm raportul independent de constatări factuale („raportul”) privind metodologia utilizată la 
calcularea costurilor cu personalul. Aţi solicitat realizarea anumitor proceduri în legătură cu finanţarea 
în ceea ce priveşte [titlul şi numărul acordului], „acordul de finanţare CEC”.  Raportul include 
metodologia utilizată pe perioada [data]. În eventualitatea în care beneficiarul schimbă metodologia, 
raportul nu se va aplica pentru declaraţiile financiare2 depuse ulterior.  

Obiectiv 

Angajamentul nostru consta într-un angajament de realizare a procedurilor convenite privind 
metodologia utilizată la calcularea costurilor cu personalul şi a ratelor cheltuielilor generale (costuri 
indirecte) în contextul acordului de finanţare CEC semnat între dumneavoastră şi Comisia Europeană 
în temeiul celui de-al şaptelea Program-cadru de cercetare (PC7). Acesta a constat în realizarea 
anumitor proceduri specifice pentru a confirma baza factuală a răspunsurilor şi a descrierilor furnizate 
de beneficiar; rezultatele obţinute sunt folosite de Comisia Europeană pentru a trage concluzii pe baza 
procedurilor realizate de noi. 

Obiectivul prezentului raport este prezentarea de către auditor a constatările factuale privind 
metodologia utilizată de beneficiar pentru a declara în declaraţiile financiare cheltuielile aferente 
acţiunilor prevăzute de acordurile de finanţare CEC. 

Sfera de aplicare 

Angajamentul nostru a fost realizat în conformitate cu: 

- termenii de referinţă anexaţi la prezentul raport şi: 

- Standardul internaţional privind serviciile conexe 4400 („ISRS”) al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC), Angajamentele pentru realizarea procedurilor convenite privind informaţiile 
financiare;   

- Codul etic al experţilor contabili al IFAC. Cu toate că ISRS 4400 prevede că independenţa nu este 
o cerinţă pentru angajamentele privind procedurile convenite, Comisia Europeană cere ca 
auditorul să respecte, la rândul său, cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic al experţilor 
contabili.  

                                                 
2 În acest context, declaraţia financiară se referă numai la anexa IV, prin intermediul căreia beneficiarul declară 
costuri în temeiul acordului de finanţare. 
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Conform dispoziţiilor angajamentului, am realizat numai procedurile prevăzute de termenii de 
referinţă ai prezentului raport, iar constatările factuale privind respectivele proceduri sunt cuprinse în 
tabelul anexat la acesta. 

Sfera de aplicare a procedurilor convenite a fost stabilită exclusiv de Comisia Europeană, iar 
procedurile au fost realizate numai în scopul de a asista Comisia Europeană în a stabili dacă 
metodologia utilizată de beneficiar în pregătirea cererilor de decont este conformă cu cerinţele 
acordului de finanţare CEC de către CE. Auditorul nu răspunde de relevanţa şi caracterul adecvat al 
procedurilor în cauză. 

Întrucât procedurile realizate de noi nu au constituit un audit sau o revizuire întreprinsă în 
conformitate cu standardele internaţionale de audit sau cu standardele internaţionale pentru 
angajamentele de revizuire, nu formulăm nicio asigurare cu privire la declaraţiile financiare întocmite 
pe baza respectivei metodologii. 

În cazul în care am fi aplicat proceduri suplimentare sau un audit sau o revizuire a declaraţiilor 
financiare ale beneficiarului în conformitate cu standardele internaţionale de audit, în atenţia noastră ar 
fi putut intra alte chestiuni care vi s-ar fi raportat. 

Surse de informare 

Raportul prezintă informaţii care ne-au fost furnizate de conducerea beneficiarului drept răspuns la 
întrebări punctuale sau pe care le-am obţinut şi extras din sistemele de contabilitate şi informaţional 
ale beneficiarului.  

Constatări factuale 

Constatările factuale ale auditorului, stabilite pe baza procedurilor realizate, sunt cuprinse în 
tabelul anexat la prezentul raport. 

Excepţii 

În unele cazuri, auditorul nu a fost în măsură să realizeze cu succes procedurile specificate. 
Aceste excepţii sunt: 

[aici trebuie să figureze excepţiile precum imposibilitatea de verificare a informaţiilor cheie, 
lipsa datelor disponibile, ceea ce a împiedicat auditorul să realizeze procedurile etc.] 

Utilizarea prezentului raport 

Prezentul raport are ca singur scop obiectivul menţionat anterior.  

Prezentul raport este întocmit exclusiv pentru uzul confidenţial al beneficiarului şi al Comisiei 
Europene şi numai în scopul prezentării către Comisia Europeană în raport cu cerinţele menţionate la 
articolul II.4 din acordul de finanţare CEC. Prezentul raport nu poate fi utilizat de beneficiar sau de 
Comisia Europeană în niciun alt scop şi nici nu poate fi distribuit vreunui terţ. Comisia Europeană 
poate să transmită prezentul raport numai terţilor care au drepturi reglementate de acces la acesta, în 
special Oficiului European de Luptă Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi. 

Prezentul raport se referă numai la metodologia menţionată anterior şi nu constituie un raport privind 
declaraţiile financiare ale beneficiarului.  

Nu există niciun conflict de interese între auditor şi beneficiar în stabilirea prezentului raport. 
Onorariul plătit auditorului pentru întocmirea raportului a fost de €______. 

În aşteptarea prezentării raportului, vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii sau asistenţă 
suplimentare. 
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Cu stimă, 

<zi/lună/an>,<Numele auditorului> 
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Declaraţii care trebuie întocmite de beneficiar şi proceduri aferente realizate de auditor 
 

Auditorul îşi defineşte şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu obiectivul şi cu sfera de aplicare a prezentului angajament şi cu procedurile care trebuie 
realizate, specificate mai jos. La realizarea acestor proceduri, auditorul poate utiliza tehnici precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia şi alte verificări 
ale exactităţii evidenţelor contabile, observarea, inspecţia registrelor şi a documentelor, inspecţia activelor şi obţinerea de confirmări sau orice alte tehnici 
considerate necesare pentru realizarea respectivelor proceduri.  

Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a publica orientări, precum şi definiţii şi constatări standard, care să îl ghideze pe auditor în ceea ce priveşte natura şi 
prezentarea faptelor care urmează să fie constatate. Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a modifica procedurile printr-o notificare scrisă adresată 
beneficiarului. Procedurile care urmează să fie realizate sunt următoarele: 
Declaraţiile care trebuie întocmite de beneficiar şi procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerinţele acordului de finanţare CEC, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declaraţiile de mai jos cu privire la 
metodologia beneficiarului. Orice excepţie trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declaraţie care trebuie întocmită de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor şi constatările factuale 
Metodologia descrisă mai jos se foloseşte de la [data]. 
Următoarea modificare preconizată a metodologiei utilizate de beneficiar va intra în vigoare la 
[data] 

Procedura: 
Auditorul a verificat înregistrările şi documentele care conformă data precizată de 
beneficiar. 
Constatare: 
Datele indicate de beneficiar corespund informaţiilor administrative furnizate de 
beneficiar. 

Personal 
1. Există un sistem de pontaj cu supervizare, prin intermediul căruia toate orele de activitate a 
personalului sunt alocate proiectului, activităţilor administrative şi organizaţionale, concediilor, 
etc. 
Sistemul de pontaj permite ca timpul angajaţilor care lucrează la proiecte multiple să fie alocat 
acestor proiecte şi include o verificare pentru a evita dubla contabilizare a timpului de lucru. 
„Orele productive” reprezintă numărul (mediu) al orelor pentru care este disponibil angajatul 
în cursul unui an, după deducerea concediilor de odihnă, a concediilor medicale sau a altor 
drepturi. Acest calcul trebuie efectuat de beneficiar pe baza perioadei/perioadelor 
corespunzătoare declaraţiei financiare. 
 

Procedura: 
Pentru 10 angajaţi selectaţi aleatoriu, auditorul a verificat: 
Dacă angajatul a înregistrat sarcinile administrative şi organizaţionale separat de 
timpul alocat proiectului. 
Dacă există o supervizare a pontajului şi, printre altele, a contabilizării duble a 
timpului. 
Constatare: 
Pentru elementele verificate, sistemul de pontaj include separarea timpului astfel 
cum este specificat mai sus şi o supervizare care include o verificare a 
contabilizării duble a timpului. 
Pentru cel mai recent an calendaristic complet: 
Numărul mediu al orelor productive pentru 10 angajaţi a fost ____________. 
Numărul mediu al orelor productive pentru fiecare angajat al organizaţiei în 
ansamblu, astfel cum este înregistrat în sistemul de pontaj al beneficiarului a fost 
___________. 
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Declaraţiile care trebuie întocmite de beneficiar şi procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerinţele acordului de finanţare CEC, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declaraţiile de mai jos cu privire la 
metodologia beneficiarului. Orice excepţie trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declaraţie care trebuie întocmită de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor şi constatările factuale 
2. Costurile cu personalul includ numai salariile standard, costurile angajatorului, etc. şi nu 
există nicio condiţie specială pentru angajaţii în cadrul proiectelor CE, cu excepţia cazului în 
care acest lucru este prevăzut în mod explicit în acordul de finanţare CEC. 

Procedura: 
Auditorul a comparat cheltuielile cu personalul folosite la calcularea costurilor 
medii cu personalul cu sistemul de gestionare a plăţilor şi cu înregistrările 
contabile. 
Constatare: 
Sumele folosite la calcularea costurilor şi cele din înregistrările contabile au fost 
aceleaşi. 
Costurile erau compuse din salariile standard şi din cheltuielile statutare ale 
angajatorilor şi nu includeau bonusuri, iar beneficiarul a confirmat că nu există 
nicio condiţie specială pentru personalul angajat în cadrul proiectelor CE. 

3. Ratele orare sunt calculate corect folosind una din următoarele posibilităţi [se va alege una]: 
• Costurile cu personalul reale pentru fiecare persoană împărţite la numărul real de ore 

productive pentru fiecare persoană; 
• Costurile cu personalul reale pentru fiecare persoană împărţite la orele productive reale 

medii/standard; 
• Costurile cu personalul medii pentru fiecare persoană împărţite la orele productive 

medii/standard.  
În cazul metodei costurilor medii, beneficiarul trebuie să menţioneze: 

⎯ Cum sunt grupaţi angajaţii pe categorii (câte categorii, în funcţie de ce criterii); 
⎯ Scara de salarii pentru fiecare categorie, de la cel mai mic la cel mai mare, valoarea 

medie şi mediană; 
⎯ Variaţia procentuală faţă de medie în cadrul fiecărei categorii; 
⎯ Variaţia procentuală faţă de medie (dacă este cunoscută) pentru orele productive; 
⎯ O listă a ratelor medii aplicate în cadrul fiecărei categorii pentru anii anteriori 

(informaţie cu titlu indicativ cu privire la plaja valorilor ratelor preconizate pentru 
perioada acordului.) 

Procedura: 
Auditorul a revizuit calculul şi a confirmat că ratele orare sunt calculate după cum 
a specificat beneficiarul. 
În cazul imputării unor costuri medii, auditorul a comparat următoarele informaţii 
cu sistemul contabil al beneficiarului: 
• Numărul de categorii; 
• Scara de salarii, valoarea medie şi mediană a fiecărei categorii; 
• Variaţia procentuală faţă de medie (numitorul reprezintă valoarea medie); 
• Variaţia procentuală faţă de medie (dacă este cunoscută) pentru orele 

productive; 
• O listă a ratelor medii aplicate în cadrul fiecărei categorii pentru anii anteriori 

(informaţie cu titlu indicativ cu privire la plaja valorilor ratelor preconizate 
pentru perioada acordului.) 

Auditorul a înmulţit rata medie pentru fiecare categorie cu numărul total de ore 
productive pentru fiecare categorie pentru perioada acoperită de 
declaraţia/declaraţiile financiare şi a comparat rezultatul cu înregistrările contabile 
(costuri cu personalul „imputabile”).  
Constatare: 
Nu a apărut nicio diferenţă în urma comparărilor enumerate mai sus. 
Rezultatul recalculării de mai sus (costuri cu personalul „imputabile”) nu a 
depăşit niciodată cheltuielile reale înregistrate în registrele contabile. 
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