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Termenii de referință pentru raportul independent de constatări factuale privind 
metodologia aferentă unui acord de grant încheiat în temeiul celui de-al șaptelea 
Program-cadru de cercetare (PC7) 

Se prezintă în continuare termenii de referință (denumiți „TdR”) prin care <numele beneficiarului>, 
denumit(ă) în continuare „beneficiarul”, acceptă să angajeze <numele societății de audit>, denumit(ă) 
în continuare „auditorul”, pentru furnizarea unui raport independent de constatări factuale aferente 
acordurilor de grant finanțate de Uniunea Europeană/Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în 
temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru de cercetare (PC7) <titlul și numărul acordurilor de grant> 
(denumite în continuare „acordurile de grant”), cu privire la metodologia beneficiarului de calculare a 
costurilor cu personalul și a costurilor de regie (costuri indirecte). Atunci când în prezenții TdR este 
menționată Comisia Europeană, aceasta se referă la calitatea sa de semnatară a acordurilor de grant cu 
beneficiarul. Uniunea Europeană/Euratom nu este parte la prezentul angajament. 
1.1  Responsabilitățile părților la angajament 

„Beneficiarul” este entitatea juridică ce primește grantul și care a semnat acordurile de grant cu 
Comisia Europeană1. 

• Beneficiarul este responsabil de întocmirea unei declarații financiare2 privind acțiunea finanțată 
prin acordurile de grant în conformitate cu respectivele acorduri și de punerea acesteia la 
dispoziția auditorului. Beneficiarul se asigură că declarația financiară este conformă cu datele din 
sistemul contabil al beneficiarului și cu înregistrările și conturile subiacente. Respectiva declarație 
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 și își asumă răspunderea pentru metodologia prevăzută și pentru 
exactitatea declarației financiare. 

• Beneficiarul este responsabil de declarațiile factuale pe baza cărora auditorul urmează să 
desfășoare procedurile specificate și trebuie să îi furnizeze acestuia o scrisoare de reprezentare 
care să justifice aceste declarații, datată exact și cu specificarea perioadei acoperite de acestea. 

• Beneficiarul acceptă că auditorul poate realiza procedurile prevăzute de prezentul angajament 
numai în cazul în care beneficiarul îi permite accesul liber și complet la personalul său și la 
înregistrările contabile sau la alte evidențe pertinente ale sale. 

„Auditorul” este auditorul responsabil de realizarea procedurilor convenite specificate în prezenții 
TdR, precum și de furnizarea către beneficiar a unui raport independent de constatări factuale. 

Auditorul trebuie să fie independent de beneficiar. 

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

                                                 
1 Atunci când se aplică clauza specială 10 pentru modelul de acord de grant PC7 sau atunci când se aplică clauza 
specială 10a pentru acordul de grant Marie Curie PC7, prezentul formular trebuie completat și de terții legați de 
un beneficiar. În acest caz, formularea „beneficiarul” se interpretează ca „terțul”. 
2 În acest context, declarația financiară se referă numai la formularul C – anexa VI, prin care beneficiarul declară 
costuri în temeiul acordului de grant. 
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• [Opțiunea 2: a se șterge dacă nu se aplică] Auditorul este un funcționar public competent căruia 
autoritățile naționale relevante i-au conferit capacitatea juridică de a audita beneficiarul și care nu 
este implicat în întocmirea declarațiilor financiare. 

• Procedurile care trebuie realizate sunt stabilite de Comisia Europeană, iar auditorul nu este 
responsabil pentru pertinența și caracterul adecvat al acestor proceduri. 

 

1.2  Obiectul angajamentului 

Obiectul prezentului angajament este metodologia implementată și aplicată de beneficiar pentru 
declararea costurilor cu personalul și a costurilor de regie (costuri indirecte).  
1.3  Motivul angajamentului 

Beneficiarul prezintă Comisiei Europene un certificat privind metodologia, sub forma unui raport 
independent de constatări factuale privind metodologia întocmit de un auditor extern în conformitate 
cu articolul II.4 din acordurile de grant. Ordonatorul de credite al Comisiei are nevoie de acest raport 
deoarece decontarea costurilor declarate de beneficiar se face în funcție de constatările factuale din 
acest raport. 
1.4  Obiectivul și natura angajamentului 

Prezenții 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 grant. Obiectivul acestui raport este prezentarea de către auditor a constatărilor factuale 
privind metodologia utilizată de beneficiar la calcularea costurilor în cadrul declarațiilor sale 
financiare aferente acțiunilor finanțate în temeiul acordurilor de grant. 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 condițiile acordurilor de grant. 

Întrucât prezentul angajament nu constituie un angajament de asigurare, auditorul nu emite un aviz de 
audit și 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 menționează în raport că nu există niciun conflict de interese între auditor și beneficiar la 
elaborarea raportului, precum și onorariul perceput de auditor pentru furnizarea raportului. 

1.5  Sfera de aplicare 

1.5.1 Auditorul îndeplinește prezentul angajament în conformitate cu prezenții TdR și: 

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

- în conformitate cu Codul etic al experților contabili („Code of Ethics for Professional 
Accountants”) al IFAC. Cu toate că ISRS 4400 prevede că independența nu este o cerință pentru 
angajamentele privind procedurile convenite, Comisia Europeană impune ca auditorul să respecte, 
la rândul său, cerințele de independență din Codul etic al experților contabili. 

1.5.2 Planificare, proceduri, documentație și probe 

Auditorul trebuie să își planifice activitatea astfel încât să poată realiza o analiză eficientă a 
metodologiei. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate la punctul 1.9 din prezenții 
TdR („Sfera de aplicare – Model de raport obligatoriu și procedurile care trebuie realizate”) și 
folosește probele obținute în urma acestor proceduri ca bază pentru raportul de constatări factuale. 
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1.6  Raportarea 

Raportul de constatări factuale privind metodologia, al cărui model este anexat la prezenții TdR, 
trebuie să descrie scopul și procedurile convenite ale angajamentului în mod suficient de detaliat 
pentru a permite beneficiarului și Comisiei Europene să înțeleagă natura și întinderea procedurilor 
realizate de auditor. Folosirea modelului de raport din anexa VII la „Condițiile generale” este 
obligatorie. Raportul trebuie redactat în limba indicată la articolul 4 din acordul de grant. În 
conformitate cu articolul II.22 din acordul de grant, Comisia Europeană și Curtea Europeană de 
Conturi au dreptul de a audita orice activitate realizată în cadrul proiectului pentru care se declară 
costuri ce trebuie decontate de Uniunea Europeană sau de Euratom. Acest audit poate include 
activități aferente prezentului angajament. 
 

1.7 Calendar 

Raportul trebuie prezentat până la [DATA]. 

1.8  Alte condiții 

[Beneficiarul și auditorul pot folosi această secțiune pentru a conveni asupra altor condiții specifice, 
precum onorariile auditorului, cheltuielile nerambursabile, răspunderea juridică, dreptul aplicabil 
etc.] 

[denumirea juridică a societății de audit]              [denumirea juridică a beneficiarului] 
[numele și funcția reprezentantului autorizat]             [numele și funcția reprezentantului autorizat] 
<zz lună aaaa>                       <zz lună aaaa> 
<Semnătura auditorului>                 <Semnătura beneficiarului> 
 
1.9  Sfera de aplicare – Model de raport obligatoriu și procedurile care trebuie 
realizate 

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

A se imprima pe hârtie cu antetul auditorului 
 
<Numele persoanei (persoanelor) de contact>, <Funcția> 
<Numele beneficiarului> 
<Adresa> 
<zz lună aaaa> 

Doamnă/Domnule <Numele persoanei (persoanelor) de contact> 

În conformitate cu contractul nostru datat <zz lună aaaa> încheiat cu <numele beneficiarului> 
(„beneficiarul”) și conform termenilor de referință anexați la acesta (și incluși ca apendice la prezentul 
raport), prezentăm raportul independent de constatări factuale („raportul”) privind metodologia 
utilizată la calcularea costurilor cu personalul și a costurilor de regie (costuri indirecte). Ați solicitat 
realizarea anumitor proceduri în legătură cu grantul în ceea ce privește [titlul și numărul acordului] 
(„acordul de grant”). Raportul include metodologia utilizată în perioada [data]. În eventualitatea în 
care beneficiarul schimbă metodologia, raportul nu se va aplica pentru declarațiile financiare3 depuse 
ulterior.  

                                                 
3 În acest context, declarația financiară se referă numai la formularul C – anexa VI, prin care beneficiarul declară 
costuri în temeiul acordului de grant. 
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Obiectiv 

Angajamentul nostru a constat într-un angajament de realizare a procedurilor convenite privind 
metodologia utilizată la calcularea costurilor cu personalul și a costurilor de regie (costuri indirecte) în 
contextul acordului de grant semnat între dumneavoastră și Comisia Europeană în temeiul celui de-al 
șaptelea Program-cadru de cercetare (PC7). Acesta a presupus realizarea anumitor proceduri specifice 
pentru a confirma baza factuală a răspunsurilor și a descrierilor furnizate de beneficiar; rezultatele 
obținute sunt folosite de Comisia Europeană pentru a formula concluzii pe baza procedurilor realizate 
de noi. 

Obiectivul prezentului raport este prezentarea de către auditor a constatărilor factuale privind 
metodologia utilizată de beneficiar pentru a declara în declarațiile financiare costurile aferente 
acțiunilor prevăzute de acordurile de grant. 

 

 

Sfera de aplicare 

Angajamentul nostru a fost îndeplinit în conformitate cu: 

- termenii de referință anexați la prezentul raport și: 

- Standardul internațional privind serviciile conexe 4400 („International Standard on Related 
Services”, denumit în continuare „ISRS 4400”) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) - 
Angajamentele pentru realizarea procedurilor convenite privind informațiile financiare;  

- Codul etic al experților contabili al IFAC. Cu toate că ISRS 4400 prevede că independența nu este 
o cerință pentru angajamentele privind procedurile convenite, Comisia Europeană impune ca 
auditorul să respecte, la rândul său, cerințele de independență prevăzute de Codul etic al experților 
contabili.  

Conform solicitărilor, am realizat numai procedurile prevăzute de termenii de referință ai prezentului 
angajament, iar constatările noastre factuale privind respectivele proceduri sunt cuprinse în tabelul 
anexat la prezentul raport. 

Sfera de aplicare a acestor proceduri convenite a fost stabilită exclusiv de Comisia Europeană, iar 
procedurile au fost realizate numai în scopul de a asista Comisia Europeană la evaluarea faptului dacă 
metodologia utilizată de beneficiar la întocmirea cererilor de decont este conformă cu cerințele 
acordului de grant finanțat de UE/Euratom. Auditorul nu răspunde de relevanța și caracterul adecvat al 
procedurilor în cauză. 

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

În cazul în care am fi aplicat proceduri suplimentare sau am fi efectuat un audit sau o revizuire a 
declarațiilor financiare ale beneficiarului în conformitate cu standardele internaționale de audit, în 
atenția noastră ar fi putut intra alte chestiuni care vi s-ar fi raportat. 
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Surse de informații 

Raportul prezintă informații care ne-au fost furnizate de conducerea beneficiarului drept răspuns la 
întrebări punctuale sau pe care le-am obținut și extras din sistemele de contabilitate și informații ale 
beneficiarului.  

Constatări factuale 

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

Excepții 

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

[aici trebuie să figureze excepțiile precum imposibilitatea de reconciliere a unor informații-cheie, 
lipsa datelor disponibile, ceea ce a împiedicat auditorul să realizeze procedurile, etc.] 

 

Utilizarea prezentului raport 

Prezentul raport are ca singur scop obiectivul menționat anterior.  

Prezentul raport este întocmit exclusiv pentru uzul confidențial al beneficiarului și al Comisiei 
Europene și numai în scopul prezentării către Comisia Europeană în legătură cu cerințele menționate 
la articolul II.4.4 din acordul de grant. Prezentul raport nu poate fi utilizat de beneficiar sau de 
Comisia Europeană în niciun alt scop și nici nu poate fi distribuit vreunui terț. Comisia Europeană 
poate să transmită prezentul raport numai terților care au drepturi reglementate de acces la acesta, în 
special Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții Europene de Conturi. 

Prezentul raport se referă numai la metodologia menționată anterior și nu constituie un raport privind 
declarațiile financiare ale beneficiarului.  

Nu există niciun conflict de interese4 între auditor și beneficiar la întocmirea prezentului raport. 
Onorariul plătit auditorului pentru întocmirea raportului a fost de ______ EUR. 

În așteptarea discutării raportului cu dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru orice informație sau 
asistență suplimentară. 

                                                 
4 Conflictul de interese apare atunci când obiectivitatea auditorului în ceea ce privește întocmirea certificatului este afectată 
în esență sau în aparență dacă, de exemplu, auditorul:  
- a fost implicat în întocmirea declarațiilor financiare (formularul C);  
- urmează să beneficieze direct de pe urma acceptării certificatului; 
- are o relație apropiată cu orice persoană care îl reprezintă pe beneficiar; 
- este director, administrator sau partener al beneficiarului; 
- se află în orice altă situație care îi poate compromite independența sau capacitatea de a întocmi certificatul în mod imparțial. 
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Cu stimă, 

[denumirea juridică a societății de audit] 
[numele și funcția reprezentantului autorizat] 
<zz lună aaaa>,<semnătura auditorului> 



ANEXA nr. 3 la Decizia Comisiei 
Acord de grant PC7 – anexa VII – formularul E 

Versiunea 4,    
   
 
 

 

Declarații care trebuie făcute de beneficiar și proceduri aferente realizate de auditor 

Auditorul își definește și își desfășoară activitatea în conformitate cu obiectivul și cu sfera de aplicare a prezentului angajament și cu procedurile care trebuie 
realizate, specificate mai jos. La realizarea acestor proceduri, auditorul poate utiliza tehnici precum ancheta și analiza, (re)calcularea, comparația și alte verificări 
ale exactității înregistrărilor contabile, observația, inspecția registrelor și a documentelor, inspecția activelor și obținerea de confirmări sau orice alte tehnici 
considerate necesare pentru realizarea respectivelor proceduri.  

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a publica orientări, precum și definiții și constatări standard, care să îl ghideze pe auditor în ceea ce privește natura și 
prezentarea faptelor care urmează să fie constatate. Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica procedurile printr-o notificare scrisă adresată 
beneficiarului. Procedurile care trebuie realizate sunt următoarele: 
Declarații care trebuie făcute de beneficiar și procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerințele acordului de grant, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declarațiile de mai jos privind metodologia 
beneficiarului. Orice excepție trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declarație care trebuie făcută de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor și constatările factuale 
Metodologia descrisă mai jos se folosește de la [data]. 
Următoarea modificare preconizată a metodologiei utilizate de beneficiar va intra în vigoare 
la [data] 

Procedură : 
Auditorul a verificat înregistrările și documentele care confirmă data precizată de 
beneficiar. 
Constatare: 
Datele indicate de beneficiar corespund informațiilor 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, activităților administrative și organizaționale, 
concediilor etc. 
Sistemul de pontaj permite ca timpul angajaților care lucrează la proiecte multiple să fie 
alocat acestor proiecte și include o verificare pentru a evita dubla contabilizare a timpului de 
lucru. 
„Orele productive” reprezintă numărul (mediu) de ore pentru care este disponibil angajatul 
într-un an, după deducerea concediului de odihnă, a concediului medical și a altor drepturi. 
Acest calcul trebuie efectuat de beneficiar pe baza perioadei (perioadelor) corespunzătoare 
declarației sau declarațiilor financiare sau ultimului exercițiu financiar încheiat (indiferent 
care dintre aceste metode este utilizată de beneficiar). 
 

Procedură : 
Pentru 10 angajați selectați aleatoriu, auditorul a verificat: 
Dacă angajatul a înregistrat sarcinile administrative și organizaționale separat de 
timpul alocat proiectului; 
Dacă există o supervizare a pontajului și, printre altele, a contabilizării duble a 
timpului. 
Auditorul a obținut calculul orelor productive în urma verificării tuturor evidențelor 
necesare, a legislației naționale și contractelor de muncă relevante, a contractelor și a 
oricăror alte documente pertinente. 
Constatare: 
Pentru elementele verificate, sistemul de pontaj include separarea timpului astfel cum 
se specifică mai sus și o supervizare care include verificarea contabilizării duble a 
timpului. 
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Declarații care trebuie făcute de beneficiar și procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerințele acordului de grant, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declarațiile de mai jos privind metodologia 
beneficiarului. Orice excepție trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declarație care trebuie făcută de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor și constatările factuale 

Pentru cel mai recent an calendaristic complet: 
Numărul mediu al orelor productive pentru 10 angajați a fost ____________. 
Numărul mediu al orelor productive pentru fiecare angajat al organizației în ansamblu, 
astfel cum este înregistrat în sistemul de pontaj al beneficiarului a fost ______. 
Calculul orelor productive corespunde practicii contabile uzuale a beneficiarului. 

2. Costurile cu personalul pentru angajați includ numai salariile standard, costurile 
angajatorului etc. și nu există nicio condiție specială pentru angajații din cadrul proiectelor 
Uniunii Europene sau ale Euratom, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în 
mod explicit în acordul de grant. 

Procedură : 
Auditorul a reconciliat costurile cu personalul folosite la calcularea costului cu 
personalul cu sistemul de salarii și cu înregistrările contabile. 
Constatare: 
Sumele folosite la calcularea costurilor și cele din înregistrările contabile au fost 
aceleași. 
Costurile erau compuse din salariile standard și din costurile statutare ale angajatorilor 
și nu includeau bonusuri, iar beneficiarul a confirmat că nu există nicio condiție 
specială pentru personalul angajat în cadrul proiectelor Uniunii Europene sau ale 
Euratom. 

3. Tarifele orare sunt calculate corect folosind (3a sau 3b, după caz): 
3a: Costurile reale cu personalul bazate pe una dintre următoarele posibilități [a se alege 
una]: 
• Costurile reale cu personalul per persoană împărțite la numărul real de ore productive 

per persoană; 
• Costurile reale cu personalul per persoană împărțite la numărul standard de ore 

productive; 
3b: În cazul metodei costurilor medii, beneficiarul trebuie să menționeze că: 
• Metodologia utilizată la calcularea tarifului sau tarifelor orare medii ale personalului 

reprezintă practica uzuală de contabilizare a costurilor a organizației. 
• Persoanele sunt alocate grupurilor corespunzătoare în conformitate cu metodologia 

descrisă, iar raportul ENI (echivalent normă întreagă) este aplicat corect. 
• Costurile medii cu personalul imputate sunt bazate pe costurile cu personalul 

înregistrate în conturile statutare ale organizației.; 
• Calcularea costurilor medii cu personalul nu include elementele neeligibile definite la 

articolul II.14.3 din anexa II la acordul de grant sau orice costuri declarate în cadrul 
altor categorii de costuri. 
⎯ ). 

Procedură (se aplică 3a sau 3b, în funcție de metoda de calculare a costurilor cu 
personalul): 
3a:  
• Auditorul a analizat calculul și a confirmat că tarifele orare sunt calculate după 

cum a specificat beneficiarul. 
• Auditorul a înmulțit tariful orar mediu al personalului cu numărul total de ore 

productive pentru perioada acoperită de declarația financiară (declarațiile 
financiare) sau de ultimul exercițiu financiar încheiat (în funcție de metoda 
utilizată de beneficiar) și a reconciliat rezultatul cu înregistrările contabile (costuri 
cu personalul „imputabile”).  

 
3b:  
• Auditorul a analizat toate manualele și/sau orientările interne relevante care 

descriu metodologia utilizată la calcularea costurilor medii cu personalul. 
• A obținut o listă a tuturor tarifelor medii ale personalului calculate de beneficiar în 

conformitate cu metodologia utilizată. 
• A obținut o listă a tuturor angajaților relevanți (cei care lucrează la proiecte UE și 

cei care nu lucrează la proiecte UE), pe baza căreia sunt calculate tarifele medii ale 
personalului. 
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Declarații care trebuie făcute de beneficiar și procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerințele acordului de grant, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declarațiile de mai jos privind metodologia 
beneficiarului. Orice excepție trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declarație care trebuie făcută de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor și constatările factuale 

• Auditorul a analizat alocarea angajaților către grupul (grupurile) relevant(e) și a 
verificat corectitudinea echivalentului normă întreagă (ENI). 

• Auditorul a realizat o reconciliere numerică între suma totală a costurilor cu 
personalul luate în considerare la calculul tarifului mediu al personalului și suma 
totală a costurilor cu personalul înregistrate în conturile statutare. 

• Auditorul a verificat că nu s-a luat în calcul niciun element neeligibil, în special 
cele enumerate la articolul II.14.3 din anexa II la acordul de grant, sau niciun cost 
declarat în cadrul altor categorii de costuri. 

Constatare: 
3a: 
• În urma comparațiilor enumerate mai sus nu a apărut nicio diferență. 
• Rezultatul reconcilierii de mai sus (costuri cu personalul „imputabile”) nu a 

depășit în niciun caz costurile consemnate în înregistrările contabile. 
• Auditorul confirmă că tarifele folosite nu au fost sume estimative sau înscrise în 

buget. 
•  
3b: 

• Auditorul nu a constatat nicio discrepanță între metoda descrisă în 
documentele relevante și metoda utilizată de beneficiar. 

• În urma reconcilierii numerice nu a rezultat nicio diferență. 
• Auditorul confirmă că tarifele utilizate la calcularea costurilor medii cu 

personalul nu s-au bazat pe sume estimative sau înscrise în buget. 
 

Costuri de regie/Costuri indirecte  
4. Beneficiarul confirmă următoarele: 
Costurile indirecte includ doar acele costuri care nu pot fi alocate unor proiecte anumite și 
care sprijină funcționarea organizației în ansamblu.  
Costurile indirecte nu includ costuri care se referă exclusiv la elemente ale organizației ce 
nu sunt implicate în cercetare. 
 
Dacă organizația desfășoară alte activități decât cele de cercetare (de exemplu de fabricare, 
de formare profesională etc.), aceste costuri indirecte sunt separate în mod transparent prin 
sistemul de contabilitate a costurilor și nu sunt incluse în cererea de decont. 
 

Procedură : 
Auditorul a obținut calculul costurilor de regie orare (costuri indirecte), inclusiv o 
defalcare detaliată a costurilor indirecte care urmează să fie alocate activității de 
cercetare. 
Constatare: 
Această defalcare nu cuprinde costuri legate de activitatea directă a proiectului, precum 
costurile cu personalul de cercetare, consumabilele și cheltuielile aferente proiectului. 
Această defalcare nu cuprinde costuri legate de formarea profesională sau de fabricare 
sau de alte activități ale beneficiarului care nu privesc cercetarea. 
Defalcarea costurilor indirecte folosită la calcularea costurilor de regie a fost 
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Declarații care trebuie făcute de beneficiar și procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerințele acordului de grant, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declarațiile de mai jos privind metodologia 
beneficiarului. Orice excepție trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declarație care trebuie făcută de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor și constatările factuale 
(Această procedură nu se aplică în cazul beneficiarilor care utilizează un tarif forfetar 
pentru a declara costuri indirecte în conformitate cu anexa II la acordul de grant analizat.) 

reconciliată cu înregistrările contabile. 

5. Sistemul contabil prevede eliminarea integral identificabilă a: 
a) impozitelor indirecte identificabile, inclusiv TVA,  
b) accizelor,  
c) dobânzilor datorate,  
d) provizioanelor pentru eventuale pierderi sau taxe viitoare,  
e) pierderilor din schimbul valutar, costurilor legate de rentabilitatea capitalului,  
f) costurilor declarate, suportate sau rambursate în legătură cu un alt proiect al 

Uniunii Europene sau al Euratom,  
g) datorii și costuri privind serviciul datoriei, cheltuieli excesive sau nechibzuite5. 
 
În ceea ce privește cheltuielile excesive și nechibzuite, beneficiarul confirmă că achizițiile 
sunt realizate în conformitate cu principiile de optimizare a resurselor (cel mai bun raport 
preț-calitate), de transparență și de tratament egal între un acord de grant finanțat de 
Uniunea Europeană sau Euratom și orice alt acord sau convenție care ar putea fi încheiate 
de beneficiar.  
Atunci când beneficiarul alocă costuri partajate, el trebuie să prezinte o listă a metodelor de 
alocare folosite (evidențe de utilizare, suprafață interioară, stabilirea costurilor pe baza 
activităților, inventar al efectivelor etc.) 
 
(Această procedură nu se aplică în cazul beneficiarilor care utilizează un tarif forfetar 
pentru a declara costuri indirecte în conformitate cu anexa II la acordul de grant analizat.) 

Procedură : 
Auditorul a verificat înregistrările contabile și planul de conturi. 
Auditorul a examinat defalcarea prezentată de beneficiar pentru a verifica dacă 
elementele neeligibile specificate au fost eliminate. 
Auditorul a verificat, de asemenea, (dacă este necesar, chiar prin intermediul unei 
reprezentări/declarații scrise a beneficiarului) că nu a fost inclusă nicio dobândă 
implicită, de exemplu prin leasing financiar sau alte credite. 
Constatare: 
Auditorul a fost în măsură să obțină confirmarea că nu a fost inclusă nicio dobândă 
implicită și nu a constatat costuri care să se refere explicit la vreunul dintre elementele 
specificate. 
Pentru fiecare metodă de alocare folosită de beneficiar, auditorul a reconciliat suma de 
alocat cu înregistrările contabile și baza de alocare cu informațiile relevante de 
contabilitate de gestiune (evidențe de utilizare, suprafață interioară, stabilirea costurilor 
pe baza activităților, inventar al efectivelor etc.) 
 
Trebuie luate în considerare numai tipurile de cheltuieli excesive și nechibzuite 
enumerate în orientările Comisiei - auditorului nu i se cere să se pronunțe din 
punct de vedere profesional sau să formuleze o asigurare în această privință. 

6. Dacă organizația folosește o metodă simplificată de calculare a costurilor indirecte (fie 
din cauza lipsei unui sistem contabil analitic, fie din cauza folosirii unei forme de 
contabilitate de casă), toate estimările sunt descrise precis și se bazează pe criterii factuale 
care pot fi confirmate în mod obiectiv. 
Beneficiarul trebuie să prezinte o listă a alocărilor de costuri care nu se bazează pe 
informații contabile subiacente. 
În general, costurile care nu pot fi identificate și alocate cu ajutorul unei surse de informații 
a cărei origine poate fi stabilită nu trebuie incluse în calculul costurilor indirecte. 
 

Procedură : 
Auditorul a fost în măsură să identifice informațiile administrative și contabile 
subiacente în cazul tuturor alocărilor de costuri. 
Constatare: 
Estimările în procente au fost comparate cu criteriile factuale aferente folosite de 
beneficiar și s-a constatat că sunt identice. 

                                                 
5 Cheltuieli excesive sau nechibzuite, astfel cum sunt definite în notele orientative publicate de Comisie. 
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Declarații care trebuie făcute de beneficiar și procedurile aferente realizate de auditor cu exemplificări ale constatărilor factuale. 
Pentru ca o metodologie să fie considerată compatibilă cu cerințele acordului de grant, trebuie furnizat un răspuns pozitiv la toate declarațiile de mai jos privind metodologia 
beneficiarului. Orice excepție trebuie precizată în sinteza principală a raportului.  
Declarație care trebuie făcută de beneficiar Procedura care trebuie realizată de auditor și constatările factuale 
(Această procedură nu se aplică în cazul beneficiarilor care utilizează un tarif forfetar 
pentru a declara costuri indirecte în conformitate cu anexa II la acordul de grant analizat.) 
7. Alocarea costurilor indirecte către proiect se realizează cu ajutorul:  
- unui procent al costurilor cu personalul; 
- unui tarif orar fix pentru personal; 
- unui alt indicator al costurilor, a se specifica de către beneficiar.  
 
(Această procedură nu se aplică în cazul beneficiarilor care utilizează un tarif forfetar 
pentru a declara costuri indirecte în conformitate cu anexa II la acordul de grant analizat.) 

Procedură : 
Auditorul a verificat că alocarea costurilor indirecte către proiect corespunde 
metodologiei specificate de beneficiar. 
Constatare: 
Alocarea costurilor indirecte către proiect corespunde metodologiei specificate de 
beneficiar. 
Atunci când se folosesc procente, auditorul a constatat că costurile cu personalul 
„imputabile” (definite mai sus) înmulțite cu procentul costurilor de regie nu depășesc 
costurile indirecte totale de alocat definite mai sus. 
Atunci când se folosește un tarif orar fix, s-a constatat că numărul orelor productive 
folosit pentru distribuirea costurilor indirecte și a costurilor cu personalul sunt identice. 
Atunci când se folosește un alt indicator al costurilor, care nu se bazează pe tariful 
pentru personal, auditorul a constatat că rezultatul aplicării acestuia nu depășește suma 
totală a costurilor indirecte de alocat. 

 
 
[denumirea juridică a beneficiarului]                    [denumirea juridică a societății de audit] 
[numele și funcția reprezentantului autorizat]                 [numele și funcția reprezentantului autorizat] 
<zz lună aaaa>                                     <zz lună aaaa> 
<Semnătura beneficiarului>                                                                                                                      <Semnătura auditorului> 
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