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Termenii de referință se elaborează de către beneficiar și se convin cu auditorul 

Auditorul trebuie să întocmească raportul independent de constatări factuale 
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Termenii de referință pentru realizarea unui raport independent de constatări factuale cu 
privire la costurile declarate în temeiul unui acord de finanțare încheiat în cel de-al șaptelea 
Program-cadru de cercetare (PC7) 

Se prezintă în continuare termenii de referință (denumiți „TdR”), <numele beneficiarului>, denumit în 
continuare „beneficiarul”, acceptă să angajeze < numele societății de audit>, denumit(ă) în continuare 
„auditorul”, pentru întocmirea unui raport independent cuprinzând constatări factuale privind 
declarația financiară (declarațiile financiare)1 întocmită(e) de beneficiar și să prezinte informații cu 
privire la acordul de finanțare de către Comunitatea Europeană/Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru de cercetare (PC7) <titlul și numărul acordului 
de finanțare> (denumit în continuare „acordul de finanțare”). Atunci când în TdR se face trimitere la 
„Comisia Europeană”, referința privește calitatea acesteia de semnatară a acordului de finanțare cu 
beneficiarul. Comunitatea Europeană nu este parte la angajament. 

1.1  Responsabilitățile părților la angajament 

„Beneficiarul” este entitatea juridică care primește finanțarea și care a semnat acordul de finanțare cu 
Comisia Europeană2.  

• Beneficiarul este responsabil de întocmirea unei declarații financiare privind acțiunea finanțată 
prin acord în conformitate cu acesta și de punerea acesteia la dispoziția auditorului. Beneficiarul se 
asigură că declarația financiară este conformă cu datele din sistemul contabil al beneficiarului și 
cu registrele și conturile subiacente. Oricare ar fi procedurile care trebuie realizate, beneficiarul 
este în orice moment responsabil 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 personal și la registrele 
contabile sau la alte înregistrări relevante. 

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

Auditorul trebuie să fie independent de beneficiar. 

• [Opțiunea 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. 

• [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 
a fost implicat în întocmirea declarațiilor financiare.  

• Procedurile care urmează să fie realizate sunt stabilite de Comisia Europeană, iar auditorul nu este 
ținut responsabil pentru relevanța și caracterul adecvat al acestor proceduri. 

                                                 
1 În acest context, declarație financiară se referă doar la formularul C – anexa VI, prin care beneficiarul declară costurile în 
temeiul acordului de finanțare.  
2 În cazul în care se aplică, pentru modelul acord de finanțare PC7, clauza 10 sau în cazul în care aceasta se aplică pentru 
acordul de finanțare Marie Curie, formularul trebuie completat de asemenea de terții care desfășoară activități pentru 
beneficiari. În acest caz, formularea „beneficiarul” se va citi „terțul”. 
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1.2 Obiectul angajamentului 

Obiectul prezentului angajament este declarația financiară <provizorie sau finală;a se bifa mențiunea 
inutilă> legată de acordul de finanțare pentru perioada de la <zi/lună/an> la <zi/lună/an >. 

1.3  Motivul angajamentului 

Beneficiarului i se cere să prezinte Comisiei Europene un certificat privind declarația financiară sub 
forma unui raport independent de constatări factuale, întocmit de un auditor extern cu scopul de a 
justifica plata solicitată de beneficiar conform articolului II.4 din acordul de finanțare. Ordonatorul de 
credite al Comisiei solicită raportul în cauză deoarece decontarea costurilor declarate de beneficiar se 
face în funcție de constatările factuale cuprinse în raport. 

1.4  Obiectivul și natura angajamentului 

Prezentul TdR constituie un angajament de realizare a anumitor proceduri specifice convenite în 
vederea elaborării unui raport independent de constatări factuale cu privire la costurile declarate în 
temeiul acordului de finanțare. 

Deoarece prezentul angajament nu constituie un angajament de asigurare, auditorul nu emite niciun 
aviz de audit și nu furnizează nicio asigurare. Comisia Europeană se asigură pe baza propriilor 
concluzii deduse din constatările factuale din raportul auditorului asupra declarației financiare și din 
solicitarea aferentă de plată prezentată de beneficiar. 

Auditorul menționează în raport faptul că nu există niciun conflict de interese între auditor și 
beneficiar la elaborarea raportului, precum și onorariul perceput pentru furnizarea raportului. 

1.5  Sfera de aplicare 

1.5.1 Auditorul realizează acest angajament în conformitate cu 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 condiție pentru 
angajamentele privind procedurile convenite, Comisia Europeană cere ca auditorul să respecte, de 
asemenea, 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 procedurile să fie realizate eficient. În acest 
scop, auditorul realizează procedurile specificate la punctul 1.9 din TdR („Sfera de aplicare – Model 
de raport obligatoriu și procedurile care trebuie realizate”) și folosește probele obținute din aceste 
proceduri drept bază pentru raportul de constatări factuale. 

1.6  Elaborarea raportului 

Raportul de constatări factuale, al cărui model este anexat la TdR, trebuie să descrie scopul și 
procedurile convenite ale angajamentului de o manieră suficient de detaliată pentru a permite 
beneficiarului și Comisiei Europene să înțeleagă natura și sfera de aplicare a procedurilor realizate de 
auditor. Folosirea modelului de raport din anexa VII la acordul de finanțare este obligatorie. Raportul 
trebuie redactat în limba indicată la articolul 4 din acordul de finanțare. În conformitate cu articolul 
II.22 din acordul de finanțare, Comisia Europeană și Curtea de Conturi au dreptul de a audita orice 
activitate desfășurată în cadrul proiectului pentru care se declară costuri care să fie decontate de către 
Comunitate, inclusiv activitatea legată de prezentul angajament. 

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

[Beneficiarul și auditorul pot folosi prezenta secțiune pentru a conveni asupra altor condiții specifice 
cum ar fi onorariile auditorului, cheltuielile nerambursabile, responsabilitatea juridică, dreptul 
aplicabil, etc.] 

1.9  Sfera de aplicare – Model de raport obligatoriu și procedurile care trebuie realizate 
Raport independent de constatări factuale cu privire la costurile declarate în temeiul unui acord 
de finanțare încheiat în cel de-al șaptelea Program-cadru de cercetare (PC7) 

A se imprima pe hârtie cu antetul auditorului 
 
<Numele persoanei(lor) de contact>, <Funcția> 
<Numele beneficiarului> 
<Adresa> 
<zi/lună/an> 
 
Conform contractului nostru datat <zi/lună/an> încheiat cu <numele beneficiarului> (denumit 
„beneficiarul”) și conform termenilor de referință anexați la acesta (ca apendice la prezentul raport), 
furnizăm raportul independent de constatări factuale („raportul”). 
 
Obiectiv 
 
Noi [denumirea juridică a societății de audit], cu sediul în [adresa completă/orașul/statul/provincia/țara] 
reprezentați pentru semnarea prezentului raport de [numele și funcția reprezentantului autorizat] am 
realizat procedurile convenite cu privire la costurile declarate în declarația financiară (declarațiile 
financiare)3 a(le) [numele beneficiarului], denumit în continuare „beneficiarul”, declarație(i) la care este 
atașat prezentul raport care urmează să fie prezentat Comisiei Comunităților Europene în temeiul acordului 
de finanțare [referința privind acordul de finanțare CE: titlu, acronim, număr] pentru următoarea 
perioadă (următoarele perioade) [se inserează perioada cuprinsă (perioadele cuprinse) în declarația 
financiară(declarațiile financiare) pentru fiecare activitate]. Acest angajament a cuprins realizarea 
anumitor proceduri specifice ale căror rezultate sunt folosite de Comisia Europeană pentru a trage concluzii 
privind eligibilitatea costurilor declarate. 
 
 
Sfera de aplicare 
 
 
Angajamentul nostru a fost îndeplinit în conformitate cu: 

- Termenii de referință anexați la prezentul raport și: 

- Standardul internațional privind serviciile conexe („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 condiție pentru angajamentele privind procedurile convenite, 
Comisia Europeană cere ca auditorul să respecte, de asemenea, cerințele de independență 
prevăzute de Codul etic al experților contabili. 

                                                 
3 În acest context, declarația financiară se referă numai la formularul C – anexa VI, prin care beneficiarul declară costuri în 
temeiul acordului de finanțare. 
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Conform dispozițiilor angajamentului, am realizat numai procedurile prevăzute de termenii de 
referință. Constatările noastre factuale privind aceste proceduri sunt cuprinse în tabelul anexat la 
prezentul raport. 

Sfera de aplicare a procedurilor convenite a fost stabilită exclusiv de Comisia Europeană, iar 
procedurile au fost realizate cu unicul scop de a asista Comisia Europeană în a stabili dacă costurile 
declarate de beneficiar în declarația financiară anexată sunt în conformitate cu acordul de finanțare. 
Auditorul nu este ținut responsabil pentru relevanța și caracterul adecvat al procedurilor în cauză. 

Deoarece 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. 

Dacă am fi realizat proceduri suplimentare sau 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. 

Surse de informare 

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 informațional 
ale beneficiarului. 

Constatări factuale 
 
A(au) fost examinată(e) declarația financiară (declarațiile financiare) menționată(e) anterior pentru fiecare 
activitate și au fost realizate toate procedurile specificate în tabelul anexat pentru angajamentul nostru. Pe 
baza rezultatelor acestor proceduri, am constatat că: 
Beneficiarul ne-a furnizat toată documentația și toate informațiile contabile care să ne permită realizarea 
acestor proceduri. Singurele excepții sunt cele indicate în continuare. 
 

Excepții 

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

Aici trebuie să figureze excepții precum imposibilitatea de verificare a unor informații-cheie, 
lipsa datelor disponibile, ceea ce a împiedicat auditorul să realizeze procedurile etc.. Comisia 
utilizează aceste informații la stabilirea sumelor care se rambursează. 

 
 

Utilizarea prezentului raport 

Prezentul raport are drept unic scop obiectivul menționat anterior.  

Prezentul raport este întocmit exclusiv pentru uzul confidențial al beneficiarului și al Comisiei 
Europene, și numai în scopul prezentării spre examinare de către Comisia Europeană în relație cu cerințele 
menționate la articolul II.4.4 din acordul de finanțare. 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 declarația financiară (declarațiile financiare) menționată(e) anterior 
și nu se extinde la nicio altă declarație financiară a beneficiarului. 
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Nu există niciun conflict de interese4 între auditor și beneficiar pe durata elaborării prezentului raport. 
Onorariul plătit auditorului pentru întocmirea raportului a fost de ______€. 

În așteptarea prezentării raportului, vă stăm la dispoziție pentru orice informație sau asistență 
suplimentare. 

 
[denumirea juridică a societății de audit] 
[numele și funcția reprezentantului autorizat] 
<zi/lună/an>, <semnătura auditorului> 
 

                                                 
4 Un conflict de interese apare în cazul în care obiectivitatea auditorului în momentul în care întocmește certificatul este 
afectată în esență sau în aparență dacă, de exemplu, auditorul : 
- a fost implicat în pregătirea raportului finaciar (formularul C); 
- urmează să aibă un beneficiu direct de pe urma acceptării certificatului; 
- are o relație apropiată cu oricare persoană care îl reprezintă pe beneficiar; 
- este director, administrator sau partener al beneficiarului; 
- se află în orice altă situație care îi poate afecta independența sau capacitatea de a întocmi certificatul în mod imparțial. 
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Procedurile realizate de auditor 

Auditorul își organizează și își îndeplinește activitatea conform obiectivului, sferei de aplicare a prezentului angajament și procedurilor care urmează să fie 
realizate după cum se specifică mai jos. La realizarea acestor proceduri, auditorul poate utiliza tehnici precum ancheta și analiza, (re)calcularea, comparația și alte 
verificări ale exactității evidențelor contabile, observarea, inspecția registrelor și a documentelor, inspecția activelor și obținerea de confirmări sau orice alte 
tehnici considerate necesare pentru realizarea procedurilor în cauză. 

Comisia Europeană își rezervă dreptul de publica orientări, precum și definiții și constatări standard, care să îl ghideze pe auditor în ceea ce privește natura și prezentarea 
faptelor care urmează a fi constatate. Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica procedurile printr-o notificare scrisă către beneficiar. Procedurile care trebuie 
realizate sunt următoarele: 

Proceduri Constatare factuală standard și baza pentru raportarea excepțiilor 
Costuri cu personalul 

1. Recalcularea ratelor orare pentru personal și a ratelor costurilor 
generale cu personalul (raportare integrală dacă sunt mai puțin 
de 20 de angajați, în caz contrar, un eșantion de cel puțin 20 
sau 20% dintre angajați, în funcție de cifra care este mai mare), 
indicarea numărului de ore productive folosite și a ratelor orare. 
Atunci când se folosește un eșantion, selecția trebuie să fie 
aleatorie, în scopul obținerii unui eșantion reprezentativ. 
„Orele productive” reprezintă numărul (mediu) de ore pentru 
care este disponibil angajatul într-un an după deducerea 
concediului, a concediului medical și a altor drepturi. Acest 
calcul trebuie prezentat de către beneficiar. 
[dacă se folosesc costuri medii, este necesar un raport 
independent separat privind metodologia] 

Pentru fiecare angajat din eșantionul de ___, auditorul a obținut costurile cu personalul (salariu și costuri 
ale angajatorului) din sistemul de plată automatizat împreună cu orele productive din evidențele orare ale 
fiecărui angajat.  
Pentru fiecare angajat selectat, auditorul a recalculat rata orară împărțind costurile reale de personal la 
orele productive reale, iar rezultatul a fost comparat cu rata orară impusă de beneficiar. 
Nu s-au constatat excepții. 
Numărul mediu al orelor productive pentru angajații selectați a fost de ________. 
Dacă orele productive sau costurile cu personalul nu pot fi precizate, acest lucru trebuie menționat 
(împreună cu sumele aferente) ca excepții în raportul principal. 

2. Pentru aceeași selecție, examinarea și descrierea sistemului de 
pontaj al angajaților (registru scris/pe computer, pe 
zi/săptămână/lună, semnat, supervizat). 

Angajații își țin evidența orarului de muncă pe bază zilnică/săptămânală/lunară folosind un registru 
scris/un sistem computerizat. Evidențele orarelor de muncă selectate au fost autorizate de conducătorul 
proiectului sau de un alt superior ierarhic. 
Dacă nu este disponibilă nicio evidență a orarului care să corespundă descrierii de mai sus, acest 
lucru trebuie menționat ca excepție în raportul principal. 

3. Statutul angajatului și condițiile de angajare ale personalului. 
Auditorul trebuie să obțină contractele de angajare ale 
angajaților selectați și să le compare cu contractul de angajare 
standard folosit de beneficiar. Diferențele care nu sunt 
prevăzute în acordul de finanțare trebuie marcate drept 

Pentru angajații selectați, auditorul a examinat contractele de muncă ale acestora și a constatat că aceștia 
erau: 
– angajați direct de beneficiar conform legislației naționale a acestuia, 
– exclusiv sub supravegherea și în responsabilitatea acestuia, și 
– remunerați conform practicilor curente ale beneficiarului. 
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Proceduri Constatare factuală standard și baza pentru raportarea excepțiilor 
excepții. Personalul care nu îndeplinește toate cele trei condiții trebuie menționat (împreună cu sumele 

aferente) ca excepție în raportul principal. 
4. Folosirea costurilor medii cu personalul Auditorul a constatat că costurile cu personalul din declarația financiare: 

- au fost calculate folosind costurile medii conform metodologiei specificate în raportul privind 
metodologia, datat________. 
- au fost calculate pe baza sumelor derivate din perioada relevantă care sunt în concordanță cu 
înregistrările contabile din perioada de referință. 
În cazurile în care s-au utilizat categorii, auditorul a verificat dacă pentru cercetătorul (sau persoana care 
s-a ocupat de cercetare) a fost realizată o clasificare corectă. 
Auditorul a obținut confirmarea din partea beneficiarului că ratele folosite nu au fost sume estimative sau 
înscrise în buget. 
Dacă nu se poate stabili concordanța între sume sau dacă s-au folosit sume estimative sau 
prevăzute în buget, acest fapt trebuie menționat ca excepție în raportul principal. 

Subcontractare 
5. Obținerea unei raport scris din partea beneficiarului cu privire 

la resurse de la terți folosite și compararea cu anexa I la acordul 
de finanțare. 

Auditorul a comparat descrierea resurselor de la terți furnizată de beneficiar cu descrierea din anexa I la 
acordul de finanțare și a constatat că sunt identice. 
Dacă descrierile nu corespund întocmai, acest lucru trebuie menționat ca excepție în raportul 
principal. 

6. Examinarea documentelor și obținerea confirmărilor că 
subcontractarea se face conform unei proceduri care include o 
analiză a optimizării resurselor (cel mai bun raport preț-
calitate), a transparenței și egalității de tratament. 
Raportare integrală dacă sunt mai puțin de 20 de articole, altfel, 
un eșantion de cel puțin 20 sau 20% dintre articole, în funcție 
de care număr este mai mare. 

Auditorul a obținut documentele de licitație pentru fiecare subcontract și a constatat că procesul de 
licitație a fost urmat întocmai și că beneficiarul a întocmit o analiză scrisă a optimizării resurselor pentru 
a justifica alegerea subcontractantului, sau că acest contract fusese acordat ca parte a unui contract-cadru 
deja existent încheiat înaintea începerii proiectului. 
Dacă auditorului nu îi sunt furnizate dovezi cu privire la oricare din situațiile de mai sus, valoarea 
subcontractului trebuie menționată ca excepție în raportul principal. 

Alte costuri directe 
7. Alocarea de echipament supus amortizării este corect 

identificată și atribuită proiectului. 
Raportare integrală dacă sunt mai puțin de 20 de articole, altfel, 
un eșantion de cel puțin 20 sau 20% dintre articole, în funcție 
de care număr este mai mare. 

Auditorul a identificat echipamentul imputat proiectului în registrele contabile și facturile subiacente. 
Beneficiarul a justificat legătura cu proiectul în factura și documentația de achiziție și, acolo unde s-a 
considerat relevant, prin contabilitatea proiectului. Valoarea activelor a corespuns cu factura și nu a fost 
impusă nicio taxă pe valoarea adăugată sau altă taxă indirectă identificabilă. Metoda de amortizare 
folosită pentru a imputa proiectului echipamentul a fost comparată cu politica de contabilitate curentă a 
beneficiarului și s-a constatat că acestea sunt identice. 
Dacă activele imputate nu corespund celor menționate mai sus, acest lucru trebuie menționat 
(împreună cu valorile aferente) ca excepție în raportul principal. 

8. Cheltuieli de deplasare identificate corect și alocate proiectului 
(în conformitate cu politica beneficiarului privind călătoriile la 
clasa I pentru activități „în afara CE”, etc.) 
Raportare integrală dacă sunt mai puțin de 20 de articole, altfel, 

Auditorul a examinat eșantionul și a constatat că beneficiarul a imputat proiectului cheltuieli de deplasare 
cu indicarea referinței proiectului pe facturile și bonurile de comandă, astfel că respectivele cheltuieli pot 
fi identificate ca fiind efectuate în contul proiectului. 
Costurile imputate au fost comparate cu facturile și s-a constatat că sunt identice. Nu s-a aplicat nicio 
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un eșantion de cel puțin 20 sau 20% dintre articole, în funcție 
de care număr este mai mare. 
Beneficiarul trebuie să furnizeze dovezi scrise cu privire la 
politica pe care o aplică în mod obișnuit la decontarea 
cheltuielilor de deplasare (de exemplu, cu privire la folosirea de 
bilete la clasa I) pentru a permite auditorului să compare 
deplasările în contul proiectului cu această politică. 

taxă pe valoarea adăugată sau altă taxă indirectă identificabilă. 
Călătoriile la clasa I au corespuns politicii atestate în scris de beneficiar. 
Costurile care nu sunt atribuite conturilor proiectului și care nu sunt precis atribuite (în mod 
obișnuit prin înscrierea numărului proiectului pe factura originală) trebuie menționate (împreună 
cu sumele aferente) ca excepții în raportul principal. 

9. Consumabilele identificate și alocate în mod corect proiectului. 
Raportare integrală dacă sunt mai puțin de 20 de articole, altfel, 
un eșantion de cel puțin 20 sau 20% dintre articole, în funcție 
de care număr este mai mare. 

 

Auditorul a examinat eșantionul și a constatat că beneficiarul a imputat proiectului costuri pentru 
consumabile, cu indicarea referinței proiectului pe facturi și pe bonurile de comandă, astfel încât aceste 
costuri pot fi identificate ca fiind în contul proiectului. 
Costurile imputate au fost comparate cu facturile și s-a constatat că sunt identice. Nu a fost imputată nicio 
taxă pe valoarea adăugată sau altă taxă indirectă identificabilă. 
Costurile care nu sunt alocate conturilor proiectului și care nu sunt precis atribuite (în mod 
obișnuit prin indicarea numărului proiectului pe factura originală) trebuie menționate (împreună 
cu sumele aferente) ca excepții în raportul principal. 
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Costuri indirecte 

10. Obținerea și revizuirea unei defalcări detaliate a costurilor 
indirecte (comparate cu registrele contabile) și confirmarea 
că nu includ următoarele costuri: 

a) taxe indirecte, identificabile, inclusiv TVA,  
b) accize,  
c) dobândă datorată,  
d) provizioane pentru eventuale pierderi sau taxe viitoare,  
e) pierderi la schimb, costuri legate de rentabilitatea capitalului,  
f) costuri declarate sau suportate, sau rambursate în cadrul altui 

proiect comunitar,  
g) datorii și costuri de serviciu ale datoriei, cheltuieli excesive 

sau abuzive 5. 

Auditorul a obținut suma totală a cheltuielilor generale alocată și a comparat-o cu înregistrările contabile 
pentru perioada în cauză. 
Auditorul a recalculat raportul costurilor indirecte [a se alege o variantă: ca procentaj al costurilor cu 
personalul/ca tarif orar fix pentru personal/ca rată orară/ca alt indicator al costurilor specificat de 
beneficiar] și a confirmat că este rata folosită în declarația (declarațiile) financiară(e).  
Auditorul a obținut din sistemul contabil o defalcare detaliată a costurilor indirecte care au fost imputate 
acordului de finanțare și a comparat sumele individuale cu registrul contabil general al beneficiarului. 
Auditorul a constatat că costurile pentru activități altele decât activitățile de cercetare ale beneficiarului , 
cum ar fi fabricarea, formarea, comercializarea de produse și servicii, etc., nu au fost incluse în calcul. 
Pentru fiecare element al defalcării, auditorul a obținut confirmarea beneficiarului că aceasta nu conține 
niciunul din costurile neeligibile specificate [exemplele tipice sunt costurile de leasing, costurile aferente 
creditului, resursele pentru creanțe îndoielnice (nu sunt vizate dobânzile normale), taxele pe proprietate și 
pentru afaceri locale, taxele vamale, pierderile de schimb valutar în cazul facturării într-o monedă 
străină].  
Trebuie luate în considerare numai cheltuielile excesive și abuzive enumerate în orientările 
Comisiei, auditorului nu i se cere să se pronunțe din punct de vedere profesional sau să formuleze 
vreo asigurare în această privință. 
Sumele care nu îndeplinesc criteriile menționate anterior sau pentru care auditorului nu i se pun la 
dispoziție informații suficiente pentru a examina și a compara tipurile de costuri trebuie 
menționate (împreună cu sumele aferente) ca excepții în raportul principal.  

11. Evaluarea folosirii unei metode simplificate de calculare a 
cheltuielilor generale la nivelul persoanei juridice. 
Beneficiarul poate folosi o metodă de calcul simplificată (fie 
datorită lipsei unui sistem contabil analitic, fie datorită unei 
cerințe juridice de a folosi o formă de contabilitate de casă). 
Aceasta nu permite folosirea unei evaluări generalizate sau a 
unei rate „standard” care nu derivă din registrele contabile 
pentru perioada în cauză. Astfel, rata (și nu metodologia) 
trebuie actualizată pentru fiecare perioadă contabilă. 

Sistemul contabil al beneficiarului nu permite identificarea separată a cheltuielilor indirecte pentru 
fiecare departament în parte. [și/sau] 
Sistemul contabil al beneficiarului se bazează pe metoda contabilității de casă, iar ajustările de inventar la 
sfârșit de an sunt realizate folosind evaluări contabile pentru imputarea în avans a anumitor cheltuieli. 
 
Auditorul a obținut defalcarea cheltuielilor generale și intrările de ajustare împreună cu sursa intrărilor 
contabile relevante. 
 
Beneficiarul a furnizat auditorului calculele subiacente care indică sursa intrărilor contabile suplimentare. 
Auditorul a comparat aceste calcule cu sursele relevante de informații administrative.  
Orice elemente ale unui calcul simplificat care reprezintă evaluări în procente și care nu pot fi 
comparate cu datele subiacente trebuie menționate (împreună cu sumele aferente) ca excepții în 
raportul principal. 
 

                                                 
5 Cheltuieli excesive sau abuzive, astfel cum sunt definite în notele orientative publicate de Comisie. 
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12. Verificarea și compararea ratelor de schimb pentru euro. Auditorul a comparat ratele de schimb folosite pentru conversiune cu ratele de schimb oficiale aplicabile 

stabilite de Comunitățile Europene, iar beneficiarul a folosit [a se alege o variantă]: 
• rata de schimb din data la care s-au fost efectuat cheltuielile reale 
• rata aplicabilă în prima zi a lunii următoare sfârșitului perioadei de raportare 

Dacă ratele nu corespund, acest lucru trebuie menționat (împreună cu suma) ca excepție în 
raportul principal. 

13. Identificarea veniturilor.  
Beneficiarul este obligat să declare în cererea sa de decontare 
orice venituri legate de proiect (venit din organizarea de 
evenimente, reduceri de la furnizori etc.). 

 

Auditorul a examinat conturile relevante ale proiectului și a obținut din partea beneficiarului reprezentări 
care atestă că sumele enumerate reprezintă o înregistrare completă a surselor de venituri legate de proiect. 
Suma reprezentând veniturile în cererea de decontare este identică cu suma înregistrată în contabilitatea 
proiectului. 
Orice discrepanțe între veniturile menționate în conturi și cele raportate de beneficiar trebuie 
menționate (împreună cu valoarea aferentă) ca excepții în raportul principal. 

14. Identificarea dobânzii produse de prefinanțare. 
Beneficiarul, atunci când este coordonatorul proiectului, este 
obligat să declare dobânda produsă de prefinanțare. 

 

Auditorul a comparat conturile relevante ale proiectului cu dobânda indicată în declarațiile bancare și a 
constatat că sunt identice. 
Orice discrepanțe între dobânda indicată în conturi și cea raportată de beneficiar trebuie 
menționate (împreună cu valoarea aferentă) ca excepții în raportul principal. 
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