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SERVICII DE AUDITARE  

COD CPV: 79210000 
PENTRU PROIECTUL “Studii si cercetari ale avifaunei din Defileul Oltului si 

constientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia” 
 

CU FINANTARE IN CADRUL 
Programului Operaţional Sectorial Mediu –AXA 4-Proiect SMIS-CSNR 1334 

 



1. Obiectivul procedurii de achiziţie 
 
Furnizarea de Servicii : Servicii de auditare externa  pentru proiectul cu finantare in cadrul 

POSMEDIU Axa 4 Proiect SMIS-CSNR 1334 “Studii si cercetari ale avifaunei din Defileul 

Oltului si constientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al 

acesteia.” 

Valoarea estimata a contractului: 4201,68 lei fara TVA 
 
2. Încadrarea juridică 
Achiziţia publică se va desfăşura în conformitate cu următoarele prevederi: 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
• Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica din OUG 34/06. 
 
3. Autoritatea contractanta 
RNP-ROMSILVA Administraţia Parcului Naţional Cozia R.A 
 
4. Compartimentul responsabil 

Compartimentul Achiziţii,   str.  24 Ianuarie,  nr.2, Calimanesti, judetul Valcea; responsabil de achiziţie – Popescu 
Bogdan,  tel/fax  0350421822/0250750256, ; e-mail: parcn@cozia.ro 
 
5. Procedura achizitiei publice 
 Achizitie directa 
 
6. Sursa de finanţare 
 FINANŢARE NERAMBURSABILĂ POS MEDIU DIN FONDURI STRUCTURALE 

           
7. Calendarul de desfăşurare al procedurii 
a) Depunerea ofertelor de către operatorii economici. Ofertele se trimit la adresa str.  24 Ianuarie,  nr.2, 

Calimanesti, judetul Valcea –Termenul limita de depunere a ofertelor – 21.03.2011, ora 1200 
b) Deschiderea ofertelor şi întocmirea pv de deschidere – 21.03.2011,  ora 1300 
c) Intocmirea raportului de atribuire 
d) Comunicările rezultatului către ofertanţi – max. 3 zile de la raportul de atribuire; 
e) Incheierea contractului – după 6 zile de la transmiterea comunicării; 
f) Contestaţii – 5  zile de la luarea la cunoştinţă a rezultatului aplicării procedurii 

 
. 

8. Documentele ofertei 
Oferta va conţine obligatoriu: 

• Formular de ofertă  ( Formular 10 B din Ord.155/2006 ) 
 

• Preţurile vor fi date în Lei (fara TVA)  
9. Criterii şi documente de calificare obligatorii ptr. Ofertanţi 

      a)Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
        a) Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului . 
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      b)Capacitatea  tehnică şi profesională  

b)Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR-copie legalizata 
c)Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea” Activ” pentru anul 2011-copie simpla 
d)Declaratie pe propria raspundere a Auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost 

sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR 
 

10. Modul de prezentare al ofertei 
Oferta se va întocmi în doua  exemplare (un original si o copie ). 

     Oferta va fi prezentată în limba română, într-o singură variantă, conform caietului de sarcini. 
Oferta va fi tehnoredactată, va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către ofertant sau de către o 

persoană împuternicită de acesta. 
Oferta nu va conţine rânduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste original. 
Ofertantul va introduce oferta sa într-un plic. Plicul va purta pe el numele şi adresa ofertantului, pentru ca 

oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care este declarată tardiva. 
 Pe plicul  se va înscrie menţiunea: 

“A nu se deschide decât în prezenţa Comisiei de evaluare, 
La data de 20.03.2011 ora 1300 

 
11. Perioada de valabilitate a ofertei 

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 60 de zile 
 

12.  Criterii de atribuire a ofertelor 
Criteriul de atribuire- Preţul cel mai scăzut 

  
       13. Precizări finale 

• Preţurile specificate în ofertele prezentate sunt ferme şi nu pot fi modificate în timpul  şi pe perioada 
de derulare a contractului. 

• Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.                                                                                                     

               
 

                                                                                                                                       
1. SPECIFICATII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR UNUI PROIECT  FINANTAT IN 

CADRUL  POSMEDIU 
 
 

 Prezentul document  reprezintǎ Specificaţiile Tehnice pe care Beneficiarul  R.N.P Romsilva -    
Administraţia Parcului Naţional Cozia R.A., consimte a îi încredinţa Auditorului activitatea de 
verificare a cheltuielilor şi raportarea privind contractul de finanţare nr. 97782 din 23.03.2010  ’’ 
la Proiectul cu titlul „ Studii si cercetari ale avifaunei din defileul Oltului si constientizarea 
factorilor de interes pentru un management al acesteia” cod  SMIS CSNR 1334 

 

1.1. Responsabilitǎţile pǎrţilor cu privire la angajament 
 

BENEFICIARUL R.N.P ROMSILVA -  ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL COZIA 
R.A , FURNIZEAZA ACCES LIBER ŞI TOTAL PRIN PERSONALUL BENEFICIARULUI, LA TOATE INFORMAŢIILE 



ŞI ÎNREGISTRǍRILE PE CARE AUDITORUL LE CONSIDERǍ NECESARE ÎN VEDEREA EMITERII RAPORTULUI 
SǍU. 
 Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate aşa cum sunt specificate în aceste 
Specificaţii Tehnice şi pentru transmiterea cǎtre Beneficiar a unui Raport privind Constatǎrile Factuale. 
 Auditorul este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) care este la rândul sǎu 
membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). 
 
1.2. Subiectul angajamentului este Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) intermediarǎ sau finalǎ cu privire 
la contractul de finanţare pe perioada 23.03.2010-31.03.2012. 
 Informaţiile, atât financiare cât şi non-financiare, care sunt supuse verificǎrii de cǎtre auditor, reprezintǎ 
toate informaţiile care fac posibilǎ verificarea cheltuielilor pretinse de cǎtre Beneficiar în CRC, respectiv dacǎ 
acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile. 
Anexa nr.1- Specificaţii Tehnice (ST) conţine o prezentare generalǎ a informaţiilor cheie a contractului de bazǎ şi a 
acţiunilor în cauzǎ. 
  
1.3. Motivul angajamentului constǎ în faptul cǎ R.N.P Romsilva -    Administraţia Parcului Naţional 
Cozia R.A trebuie sǎ transmitǎ Autoritǎţii de Management/Organismului Intermediar  un Raport privind 
Constatǎrile Factuale (RCF) realizat de un auditor financiar independent în sprijinul plǎţii solicitate de beneficiar. 

Responsabilul cu ordonanţarea cheltuielilor din cadrul Autoritǎţii de Management solicitǎ acest raport 
întrucât el realizeazǎ plata cheltuielilor solicitate de cǎtre Beneficiar, condiţionatǎ în funcţie de acest raport al 
constatǎrilor factuale. 

 
 
 
 
1.4. Tipul şi obiectivul angajamentului 
 

Prezentul document constituie un angajament de a executa proceduri specifice agreate cu privire la 
verificarea cheltuielilor contractului de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POS MEDIU. Obiectivul 
angajamentului este verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către 
Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea 
desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea către Beneficiar a 
raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. 

Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţarii nerambursabile au fost cheltuite în 
conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare. 

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

Perioada de implementare a activităţilor finanţate prin contractul de finanţare se va încheia la data de 
31.03.2012. 

Perioadele de raportare pentru care trebuie întocmite Rapoarte de audit sunt specificate in graficul de 
prestare :  

 
Nr. Raport Perioada (lună/an) 
1. 01.04.2010-30.06.2011 
2. 01.07.2011-31.03.2012 

 
 



1.5. Scopul activităţii 
 

1.5.1. Auditorul va îndeplini acest angajament atât  în conformitate cu aceste ST, cât şi: 
- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru 
realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR; 
- în conformitate cu Codul etic emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR. Deşi ISRS 4400 prevede că 
independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de 
independenţă prevăzute de Codul etic. 

 
1.5.2. Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare 
Auditorul verifică faptul că finanţarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii şi 
condiţiile contractului de finanţare, aşa cum se solicită la articolul 1 alin. 4 din Condiţiile Generale şi Speciale 
ale contractului de finanţare. 

 
1.5.3. Planificare, proceduri, documentaţie şi probe 

 
Auditorul financiar trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a 
cheltuielilor. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate în Anexa nr.2 a acestor ST (Scopul 
activităţii – proceduri care trebuie realizate) şi utilizează probele obţinute din aceste proceduri ca bază 
pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul trebuie să utilizeze documente care sunt importante în 
furnizarea probelor pentru sprijinirea Raportului privind Constatările Factuale şi probe care să ateste că 
lucrarea a fost realizată în conformitate cu ISRS 4400 şi aceste ST. 

 
 
 
1.6. Raportarea 

RCF trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale acestui angajament în detalii suficiente astfel încât 
să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management/Organismului Intermediar să înteleagă natura şi măsura 
procedurilor realizate de către auditor. Utilizarea formatului de raportare ataşat prezentelor ST este obligatorie. 
 
 
 
 
 
1.7. Alţi termeni 

Fiecare cerere de rambursare intermediarǎ/finalǎ transmisǎ de cǎtre Beneficiar va fi însoţitǎ de Raportul 
privind Constatǎrile Factuale şi de o declaraţie pe propria rǎspundere a auditoriului financiar independent din care 
sǎ rezulte cǎ are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR. 

 
 

 
ANEXA NR.1: INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SUBIECTUL VERIFICĂRII CHELTUIELILOR 
 
 

Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor 
Numărul de referinţă şi data contractului de finanţare  nr. 97782 din 23.03.2010 



Titlul contractului de finanţare CONTRACT DE FINANŢARE 

Ţara/Regiunea ROMĂNIA / SUD VEST OLTENIA /VALCEA/ 
CALIMANESTI 

Beneficiarul R.N.P Romsilva -    Administraţia Parcului 
Naţional Cozia R.A 

Referinţa Cererii de Propuneri de Proiecte 
 

Solicitarea de proiecte nr. 1 din 2007 

Baza legală pentru contractul de finanţare Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor Nr. 288 din 
02.03.2010 

Data de început a acţiunii 01.04.2010 

Data de sfârşit a acţiunii 31.03.2012 

Costul total al acţiunii 151644 lei 

Suma maximă a finanţării nerambursabile 127431,80lei 
Autoritatea de Management/Organism Intermediar Direcţia Generala AM POS Mediu,în calitate de 

Autoritate de Management (AM) pentru POS MEDIU , 
reprezentată de doamna Doina Luminiţa Franţ, în calitate 
de director general . 

Auditor financiar Se completează ulterior semnării contractului 
de achiziţie publică de prestări servicii audit 
financiar 

 
 
 
ANEXA NR.2: SCOPUL LUCRĂRII – PROCEDURI DE REALIZAT 
 
Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru privind verificarea în conformitate cu obiectivul şi scopul 
acestui angajament şi procedurile care trebuie realizate aşa cum sunt specificate mai jos. Pe parcursul realizării 
acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia, alte verificări 
de precizie, observaţii, inspectarea înregistrărilor şi a documentelor, inspectarea activelor şi obţinerea confirmărilor. 
 
Auditorul financiar obţine probe adecvate şi suficiente din aceste proceduri pentru a putea elabora un raport al 
constatărilor factuale. În acest scop, auditorul poate utiliza orientarea furnizată de Standardul Internaţional de Audit 
500 “Probe de audit” şi în special paragrafele care fac referire la “probe de audit adecvate şi suficiente”. Auditorul 
exercită o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate şi suficiente dacă se consideră că 
orientarea furnizată de ISA 500, termenii şi condiţiile contractului de finanţare şi ST pentru acest angajament nu sunt 
suficiente.  
 
Lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor pe care auditorul le poate găsi adesea la verificarea cheltuielilor include: 
 

• Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al Beneficiarului, precum 
Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile de salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii 
contabile relevante; 

• Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele pentru licitaţii şi rapoartele de 
evaluare; 



• Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă; 
• Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de transport (incluzând tichetele 

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

• Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor; 
• Dovada finalizării lucrărilor precum facturi şi chitanţe; 
• Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea subcontractorilor; 

 
Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor şi practicile din ţara în cauză.  
 
1. Înţelegerea suficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare 
  
Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare prin revizuirea contractului 
de finanţare şi a anexelor lui şi alte informaţii relevante, precum şi prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se 
asigură că obţine o copie a originalului contractului de finanţare (semnat de Beneficiar şi de Autoritatea de 
Management/Organism Intermediar) şi a anexelor sale. Auditorul obţine şi revizuieşte CRC, împreună cu toate 
anexele acestuia (Anexa 15 a contractului de finanţare). 
Auditorul acordă o atenţie deosebită Condiţiilor Generale şi Speciale ale Contractului de Finanţare şi Anexei 1 a 
contactului de finanţare, care conţine descierea acţiunii. În cazul neconformităţii cu aceste reguli, cheltuielile nu vor fi 
eligibile pentru finanţarea din POS MEDIU. Dacă auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt 
suficient de clare, trebuie să ceară clarificări de la Beneficiar. 
 
2 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar pentru 
acţiune. 
 
2.1 Proceduri generale 
 
2.1.1 Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condiţiile contractului de finanţare. 
 
2.1.2 Auditorul verifică dacă evidentele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea 
înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare. Scopul este de: 
-   a evalua dacă o verificare eficientă şi efectivă a cheltuielilor este fezabilă; şi 
- a raporta excepţii importante şi puncte slabe cu privire la contabilitate, păstrarea înregistrărilor, cerinţele 
documentaţiei, astfel încât Beneficiarul să poată întreprinde măsuri ulterioare pentru corectarea şi îmbunătăţirea 
acestora pe perioada de implementare rămasă a acţiunii. 
 
2.1.3 Auditorul verifică dacă informaţiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările 
Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi sintetice). 
 
2.1.4 Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul şi în 
conformitate cu legislatia nationala aplicabila. 
 
2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuire analitică 
 
Auditorul realizează o revizuire analitică a rubricilor cheltuielilor din CRC şi: 
 - verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanţare (autenticitatea şi autorizarea 
bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanţare. 
- verfică dacă suma totală solicitată la plată de Beneficiar nu depăşeşte finanţarea nerambursabilă maximă prevăzută 
în  Condiţii Generale şi Specifice ale contractului de finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe categorii de 
cheltuieli. 



- verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanţare este în conformitate cu condiţiile pentru astfel 
de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanţare) aşa cum se prevede 
în  Condiţiile Generale şi Speciale ale Contractului de Finanţare. 
 
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 
 
2.3.1 Categoriile şi tipurile de cheltuieli 
Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC sunt prezentate în următoarele categorii: 
1.. Cheltuieli de tip FEDR.  
 
Categoriile de cheltuieli pot fi în principiu defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu 
aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemnănătoare. Forma şi natura probei suport (de ex o plată, un contract, o 
factură etc) şi modul în care cheltuială este înregistrată (adică registrul de intrări) variază în funcţie de tipul şi natura 
cheltuielilor şi acţiunilor sau tranzacţiilor de bază. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă 
(sau finanicară) a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura acţiunii sau tranzacţiei în cauză. 
 
2.3.2 Selectarea tipurilor de cheltuieli 
 
Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate in CRC. 
 
2.4 Verificarea cheltuielilor 
 
Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în RCF toate excepţiile care rezultă din această verificare. Excepţiile verificării 
sunt toate abaterile de la reglementarile din aceste ST descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în 
prezenta anexă. În toate cazurile auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepţiilor în termeni de cheltuieli 
neeligibile. De exemplu: dacă auditorul descoperă o excepţie cu privire la regulile achiziţiilor, atunci evaluează în ce 
măsură această excepţie a condus la cheltuieli neeligibile. Auditorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe 
acelea cărora nu le poate măsura impactul financiar. Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de tranzacţii care 
generează  cheltuielile declarate în CRC prin testarea criteriilor prevăzute mai jos. 
 
2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe 
 
Auditorul financiar verifică eligibilitatea costurilor directe cu termenele şi condiţiile contractului de finanţare, în special 
din Condiţiile Generale si Speciale.  
Acesta verifică dacă aceste costuri: 
- sunt necesare pentru desfăşurarea acţiunii. In acest sens, auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau 
acţiune au fost asumate pentru scopul propus al acţiunii şi dacă au fost necesare pentru activităţile şi obiectivele 
acţiunii. Auditorul verifică mai departe dacă costurile directe sunt cuprinse în bugetul contractului de grant şi dacă 
sunt în conformitate cu principiile managementului financiar riguros, în special cu privire la cost-eficienţă şi cea mai 
bună utilizare a banilor.  
 
- au fost asumate de Beneficiar sau de partenerii lui pe perioada de implementare a acţiunii. 
 
- sunt înregistrate în conturile Beneficiarului şi sunt identificabile, verificabile şi dovedite cu originalele evidenţelor 
suport. 
 
Auditorul consideră ca fiind costuri neeligibile aşa cum sunt descrise în Condiţiile Generale si Speciale. În acest 
sens, auditorul va tine cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile. 
 



2.4.2 Acurateţe şi înregistrare 
 
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate corespunzător în sistemul 
contabil al Beneficiarului şi în CRC şi dacă sunt sprijinite de evidenţe adecvate şi documente suport justificative. 
Aceasta include o evaluare adecvată şi utilizarea unor rate de schimb corecte, atunci când este cazul. 
 
2.4.3 Clasificare 
 
Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost corecte  pe categorii în CRC. 
 
2.4.4 Realitate (desfasurare/existenţă) 
 
Auditorul caută în mod profesional să obţină probe adecvate şi suficiente privind verificarea cheltuielilor efectuate şi – 
dacă este cazul – şi pentru existenţa activelor. Auditorul verifică realitatea şi oportunitatea cheltuielilor pentru o 
tranzacţie sau acţiune prin examinarea dovezilor lucrărilor efectuate, bunurilor livrate sau serviciilor prestate într-un 
cadru de timp (de precizat perioada de implementare, pentru care se solicită  rambursarea), la o calitate acceptabilă 
şi agreată şi la preţuri sau costuri rezonabile. 
 
2.4.5 Conformitatea cu regulile de achiziţii publice  
 
Regulile de achiziţie publica aplicabile tuturor contractelor de finanţare sunt cele nationale. 
 
Auditorul finaciar examinează ce reguli de achiziţii publice se aplică pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de 
cheltuieli. Auditorul verifică dacă Beneficiarul este în conformitate cu astfel de reguli şi dacă cheltuielile în cauză sunt 
eligibile. Când auditorul descoperă aspecte de neconformitate cu regulile de achiziţii publice, prezinta în RCF natura 
şi impactul lor financiar în termeni de cheltuieli neeligibile. 
 
Pentru calcularea impactului financiar urmare a procesului de achizitii publice, auditorul va tine cont de ghidul pentru 
determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute cheltuielii cofinanţate din fondurile structurale sau din fondul de 
coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice, anexat prezentelor ST. 
 
 
2.4.6 Costuri administrative (indirecte) 
 
Auditorul nu va verifica documentele justivicative referitoare la cheltuielile administrative (indirecte) declarate de 
Beneficiar 
2.5 Verificarea veniturilor acţiunii 
 
Atunci când este cazul, auditorul verifică faptul că veniturile generate de Beneficiar în contextul acţiunii au fost 
alocate în mod adecvat acţiunii care face subiectul contractului de finanţare şi au fost trecute corect în CRC. Având 
în vedere că acest angajament nu reprezintă un audit, auditorului nu i se cere să evalueze totalitatea veniturilor. 
Auditorul verifică dacă veniturile au fost corect înregistrate în evidenţa contabilă a proiectului finantat prin POS 
MEDIU. 
 
2. RAPORTUL PRIVIND CONSTATĂRILE FACTUALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CHELTUIELILOR A UNUI 
CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU ACŢIUNI EXTERNE FINANŢAT DE CĂTRE C.E. 
 
Să fie printat cu antetul auditorului 
 
<Numele persoanei/perosanelor de contact>, <Poziţia> 
<Numele Beneficiarului> 



<Adresa> 
<zi lună an> 
 
Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact> 
 
În conformitate cu contractul nostru datat <zi lună an> cu <numele beneficiarului> „Beneficiarul” şi Specificaţiile 
Tehnice ataşate (Anexa 1 a acestui Raport), vă furnizăm Raportul Constatărilor Factuale („Raportul”), referitor la 
CRC ataşata pe care ne-aţi furnizat-o pentru perioada <zi lună an – zi lună an> (Anexa 2 a Raportului). Aţi solicitat 
realizarea anumitor proceduri în legătură cu contractul de finanţare în cauză [titlul şi numărul contractului], „contractul 
de finanţare”. Raportul este alcătuit din această scrisoare şi detaliile Raportului prevăzute în capitolele 1 şi 2. 
 
Obiectiv 
 
Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul 
contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi „Autoritatea de Management/Organism Intermediar”. Acest 
lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale căror rezultate vor folosi Autorităţii de 
Management/Organismului Intermediar pentru a putea formula concluzii proprii pe baza  procedurilor executate de 
noi. 
 
Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de 
Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată de contractul de finanţare au fost efectuate („realitatea desfasurarii”), 
sunt exacte („exactitate”) şi eligibile şi transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor 
agreate. Eligibilitate înseamnă că finanţarea nerambursabila furnizată a fost cheltuită în conformitate cu temenii şi 
condiţiile contractului de finanţare. 
 
Scopul lucrării 
 
Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu: 
-  ST din Anexa 1 a acestui Raport şi : 
- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate 
privind informaţiile financiare emis de către Federaţia Internaţională a Contabililor („IFAC”) si adoptat de catre CAFR 
- Codul etic emis de către IFAC  
Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamantele privind procedurile agreate, 
Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de 
independenţă prevăzute de Codul; 
 
Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament şi am raportat 
constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport. 
 
Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management şi procedurile au fost 
realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în a evalua dacă cheltuielile 
solicitate de Beneficiar în CRC atasata au fost realizate („realitatatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) şi 
eligibile. 

Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu 
Standardele internaţionale de audit sau Standardele internaţionale privind angajamentele de revizuire, noi nu 
exprimăm nici o asigurare cu privire la CRC atasata. 
 
Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a declaraţiilor financiare ale 
Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaţionale de  audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei 
noastre, care v–ar fi fost raportate. 
 



Sursele informaţiilor 
 
Raportul prevede informaţiile furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care 
au fost obţinute sau extrase din sistemele informatice şi contabilitate ale Beneficiarului. <Suplimentar, am obţinut 
informatii verbale din partea managementului Beneficiarului, care nu au fost documentate.> [se şterge dacă s-au 
primit numai informaţii în scris] 
 
Constatări factuale 
 
Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx> lei. Suma mentionată 
anterior este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în CRC (Anexa 2), iar suma solicitată de 
Beneficiar spre rambursare, <după deducerea din suma totală a cotei de prefinanţare> [se menţionează acolo unde 
este cazul] conform contractului de finanţare se ridică la suma de  <xxxxxx> lei, aşa cum rezultă din CRC din 
<zi,lună, an >. 
 
Auditorul trebuie sa verifice toate categoriile şi tipurile de cheltuieli.  
 
Pe baza procedurilor agreate pe care le-am realizat, am descoperit că suma cheltuielilor de <xxxx> lei nu este 
eligibilă. 
 Detaliile constatărilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat al cheltuielilor neeligibile sunt prezentate în capitolul 
2 al acestui Raport. 
 
Utilizarea acestui Raport 
 
Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus. 
 
Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a Autorităţii de 
Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către Autoritatea de Management/Organism 
Intermediar. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/Organismul 
Intermediar pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi. Autoritatea de Management/Organism Intermediar 
poate face cunoscut acest Raport altor părţi care au drepturi reglementate de a îl accesa, în special Comisia 
Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor. 
 
Acest Raport se bazează doar pe CRC specificată mai sus şi nu se extinde asupra altor declaraţii financiare ale 
Beneficiarului. 
Aşteptăm cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastră şi vă stăm la dispoziţie cu orice alte informaţii 
suplimentare sau sprijin pe care îl solicitaţi. 
 
Cu consideraţie, 
<zi lună an> 
<numele auditorului> 
 
DETALIILE RAPORTULUI 
 
Capitolul 1 Informaţii privind proiectul şi acţiunea 
 
[Capitolul 1 trebuie să includă o descriere a acţiunii în cauză şi a proiectului, structura de implementare a 
Beneficiarului şi informaţii financiare/bugetare cheie. 
 Auditorul trebuie de asemenea să prezinte aici tabelul cu ”Informaţii privind subiectul verificării cheltuielilor” ataşat de 
Beneficiar la ST. Informaţiile din acest tabel trebuie verificate de auditor]. 
 



Capitolul 2 Proceduri realizate şi constatări factuale 
 
Am realizat procedurile agreate în ST  pentru verificarea cheltuielilor contractului de finanţare în cauză  <titlul şi 
numărul acţiunii/contractului> (vezi Anexa 1). Constatările factuale ale acestor proceduri sunt stabilite în categoriile 
de mai jos. 
 
[Descrieţi rezultatele procedurilor realizate. Folosiţi programe suport precum anexe la raport, dacă este cazul]. 
 
[Inseraţi, dacă este cazul: Detalii ale excepţiilor:................ ] 
 
1 Înţelegerea eficientă a acţiunii şi a termenilor şi condiţiilor contractului de grant 
 
2 Proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar în Raportul Financiar al acţiunii 
  2.1 Proceduri generale 
  2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitică 
  2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 
  2.4 Verificarea cheltuielilor 
 
        2.4.1 Eligibilitatea costurilor directe 
        2.4.2 Acurateţe şi înregistrare 
        2.4.3 Clasificare 
        2.4.4 Realitate (desfasurarea/existenţă) 
        2.4.5 Conformitate cu regulile de achiziţii publice 
        2.4.6 Costuri administrative (indirecte) 
    2.5 Verificarea veniturilor acţiunii 
 
  Anexa 1 Specificaţii Tehnice 
  Anexa 2 CRC furnizată de Beneficiar 
 
3. GHID PENTRU DETERMINAREA CORECŢIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FĂCUTE CHELTUIELII 
COFINANŢATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU 
NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIŢIEI PUBLICE 
 
Acest document stabileşte liniile directoare pentru corecţiile financiare care vor fi puse în practică in ceea ce priveşte 
neregulile în aplicarea regulamentelor de achiziţie publică ale Comunităţii pentru contracte finanţatre prin Fondurile 
Structurale şi Fondul de Coeziune în perioada de programare 2000 – 2006 şi 2007 – 2013. 
 
In momentul in care  serviciile Comisiei detectează astfel de nereguli în decursul auditului, acestea trebuie să 
determine suma corecţiei financiare aplicabile. Dacă, atunci când Comisia propune o corecţie, Statele Membre nu 
sunt de acord să  facă această corecţie conform art. 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din 
Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006, corecţia este făcută prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din 
Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste linii directoare sunt 
menite să ajute serviciile Comisiei să menţină o abordare comună privind aceste nereguli. 
 
Autorităţile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, să descopere nereguli de acelaşi tip în timpul 
controlului pe care îl efectuează. În acest caz, acestora li se cere să facă corecţiile necesare conform art. 39, 
paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau  art.98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. 
 
Autorităţilor competente din Statele Membre li se recomandă să aplice aceleaşi criterii şi taxe când corectează 
neregulile descoperite de către propriile servicii în timpul verificărilor şi auditurilor conform art. 4 si art. 10 din Reg. 



438/2001 şi art. 60b şi 62 (1a, 1b) din Reg. 1082/2006 în afară de cazul în care acestea aplică standarde şi mai 
stricte. 
 
Cazurile descrise în tabelul din Anexă reprezintă tipuri de situaţii cel mai frecvent întâlnite. Aceloraşi principii ar trebui 
să se supună şi alte cazuri, neprezentate în tabel. Sumele şi taxele ţin cont de regulamentele relevante ale 
Comunităţii şi de documentele îndrumătoare în legătură cu corecţiile financiare, în special de: 
 
Directivele Comunităţii în legătură cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea  contractelor publice: 
 
92/50/CEE – contracte de servicii publice, 
 
93/36/CEE – contracte  publice de furnizare echipamente, 
 
93/37/CEE – contracte de lucrări publice,  
93/38/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport şi comunicaţii, 98/4/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru îmbunătăţirea Directivei 93/38/CEE care coordonează 
procedurile de achiziţie a entităţilor care operează în sectoarele de apă, energie, transport,  telecomunicaţii, 
 
97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru îmbunătăţirea Directivei 92/36/CEE şi 93/37/CEE,  
 
92/13CEE – remedieri în legătură cu procedurile de achiziţie a entităţilor care activează în sectoarele de apă, 
energie, transport,  telecomunicaţii, 
 
89/665/CEE – revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare echipamente şi de lucrări, 
 
2004/17/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicaţii, 
 
2004/18/CEE – contracte de lucrări publice, contracte publice de furnizare echipamente şi contracte de servicii 
publice,  
 
2005/51/CE – îmbunătăţirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE şi a Anexei VIII a Directivei 2004/18/CEE, 
 
Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor standard în publicarea 
anunţului de contract public, 
 
şi 
 
Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabileşte forme standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul legal al 
procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu Directiva 2004/17/CE şi 2004/18/CE1

Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevăzute în art. 30 al Directivei 
2004/17/CE a Parlamentului European şi Consiliului care coordonează procedurile de achiziţie a entităţilor care 
operează în sectorul de apă, energie, transport şi servicii poştale (7.1.2005), regulile şi principiile Tratatului, în ceea 
ce priveşte în special libera circulaţie a mărfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera 

, 
 

                                                      
1 Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de 
furnizare şi de servicii şi Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate 
de entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale au fost transpuse în 
legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv legislaţia secundară subsecventă . 
 



furnizare a serviciilor (art.49), tratarea nediscriminatorie şi egală, transparenţa, proporţionalitatea şi recunoaşterea 
reciprocă. 
 
Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operaţiunile finanţate din Fonduri trebuie să fie în conformitate 
cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform acestuia şi cu politicile Comunităţii, inclusiv câştigarea 
contractelor publice. Aceleaşi obligaţii au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 9, 
paragrafele 2 şi 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. 
 
Articolul 1(2) din Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la 
protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene afirmă: „Neregulă1 ar trebui să însemne orice încălcare a 
unei prevederi a legii Comunităţii care rezultă dintr-o faptă sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar 
trebui să aibă efectul prejudicierii bugetului general al Comunităţii sau al bugetelor administrate de ei., oricare dintre 
acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii colectate direct în numele Comunităţii 
sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii.” 
 
Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede că: „Statele Membre trebuie să efectueze corecţiile 
financiare cerute în legătură cu neregula individuală sau sistemică. Corecţiile făcute constau în anularea totală sau 
parţială a contribuţiei Comunităţii.” Aceleaşi obligaţii au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 
conform art. 98, paragraful 2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 şi 3, dacă Statele 
Membre nu fac corecţiile financiare necesare, Comisia poate decide să efectueze ea însăşi corecţiile financiare 
cerute prin anularea totală sau parţială a contribuţiei din fondurile de asistenţă financiară respective. Pentru a 
determina valoarea unei corecţii, Comisia ţine cont, în conformitate cu principiul proporţionalităţii, de tipul neregulii 
sau schimbarea şi extinderea şi implicaţiile financiare ale lipsurilor găsite în sistemele de management şi control ale 
Statelor Membre. Aceleaşi obligaţii au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 99 
din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. 
 
Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001, 
 
„1. Valoarea corecţiilor financiare făcute de către Comisie conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 
pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui evaluată oriunde este posibil şi aplicabilă pe baza dosarelor 
individuale şi să fie egală cu valoarea cheltuielii greşit solicitate din Fonduri, având în vedere principiul 
proporţionalităţii.” 
 
2. Când nu este posibil sau realizabil să se cuantifice în mod precis suma cheltuielii aferente neregulii sau când ar fi 
disproporţionat să se anuleze în întregime această cheltuiala şi Comisia, prin urmare, pune bazele corecţiilor sale 
financiare prin extrapolare sau o rată exactă, ar trebui să se procedeze în felul următor: 
 

(a) în cazul extrapolării, ar trebui să se folosească un exemplu reprezentativ al tranzacţiilor cu aceleaşi 
caracteristici;  

 
(b) în cazul unei rate exacte, ar trebui să se evalueze importanţa încălcării regulilor , a gradului şi a  implicaţiilor  

financiare ale neregulii stabilite.” 
 

Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2000 – 2006 
(vezi art. H (2)  Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 şi Regulamentul (CE) Nr. 1386/2002 şi art. 99 din 
Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru perioada de programare 2007 – 2013. 
 
Linii directoare privind principiile şi criteriile care vor fi aplicate de către departamentele Comisiei în determinarea 
corecţiilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 au fost adoptate prin Decizia 
Comisiei C/2001/476. 
 



Aceleaşi principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei C/2002/2871. 
 
Conform acestor principii, 
„Scopul corecţiilor financiare este de a îndrepta o situaţie, astfel încât 100% din costurile declarate pentru co-
finanţare din Fondurile Structurale sunt  în conformitate cu regulamentele aplicabile la nivel naţional şi al UE.” 
 
„Valoarea corecţiei financiare va fi evaluată oriunde este posibil pe baza dosarelor individuale şi va fi egală cu 
suma cheltuielii pe nedrept achitată din Fonduri. Corecţiile cuantificate specific pe fiecare operaţie individuală 
implicată nu sunt întotdeauna posibile şi practicabile sau poate fi disproporţionat să se anuleze întreaga 
cheltuială în discuţie. În asemenea cazuri, Comisia trebuie să determine corecţii pe baza extrapolării sau a ratei 
exacte.” 
 
În plus, conform liniilor directoare: 
 
Când corecţia financiară „nu este cuantificabilă deoarece este supusă mai multor variabile sau este neclară, 
ratele fixe trebuie aplicate.” 
 
„Corecţiile prin rată exactă sunt determinate în concordanţă cu gravitatea fiecărei nerespectări şi cu implicaţiile 
financiare ale neregulii.” 
 
Valorile şi ratele corecţiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă sunt aplicate cazurilor individuale de nereguli 
datorate neconformării cu regulile privind achiziţia publică. Acolo unde neregulile sistemice sau repetate sunt 
descoperite în aplicarea regulilor de achiziţie publică, corecţiile financiare prin rată exactă sau  extrapolare ( în 
sensul art. 4 din Regulamentul Nr. 448/2001 sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi făcute 
tuturor operaţiilor şi/sau programelor afectate de nereguli. 
 
Sumele şi taxele corecţiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă pot fi ridicate acolo unde cereri de plată 
neconforme sunt prezentate Comisiei după data la care aceasta din urmă a informat explicit Statele Membre, 
printr-o opinie întemeiată bazată pe art.226 al Tratatului, despre o  încălcare a  regulamentelor de achiziţie 
publică. 

 
 
 
 

1. Contracte supuse directivelor de achiziţie publică ale UE 
 
Nr. Nereguli  Corecţie 

recomandată      ( 
Nota Nr. 1) 

1. Neconformarea cu 
procedurile de publicitate 

Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu 
cerinţele privind publicitatea stabilite în 
Directivele de Achiziţie Publică ale CE, cu 
excepţia cazurilor din punctul 2 de mai jos. 
Aceasta este o desconsiderare flagrantă a uneia 
dintre condiţiile pentru co-finanţare ale 
Comunităţii. 

100% din valoarea 
contractului 
implicat 

2. Neconformarea cu 
procedurile de publicitate 

Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu 
cerinţele privind publicitatea stabilite în 
Directivele de Achiziţie Publică CE, dar i s-a 
făcut publicitate într-o oarecare măsură, astfel 
încât să permită operatorilor economici din alte 

25% din valoarea 
contractului 
implicat 



State Membre să aibă acces la acesta. 
3.  Atribuirea contractelor 

fără competiţie, în 
absenţa unei urgenţe 
extreme cauzate de 
evenimente neprevăzute 
sau de absenţa unei 
circumstanţe neprevăzute 
pentru lucrări 
complementare şi servicii 
sau pentru furnizare 
echipamente. 
 
(Nota Nr.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractul principal a fost atribuit în concordanţă 
cu Directivele de Achiziţie Publică ale CE, dar a 
fost urmat de unul sau mai multe contracte 
suplimentare (formalizate sau nu în scris), 
atribuite fără a se conforma cu prevederile 
Directivelor de Achiziţie Publică, şi anume cu 
acelea privind procedurile negociate fără 
publicare, din motive de urgenţă extremă 
cauzate de evenimente neprevăzute  sau pentru 
atribuirea de servicii, lucrări sau echipamente 
suplimentare. 

100% din valoarea 
contractului 
implicat. 
 
În cazurile în care 
totalul contractelor 
suplimentare 
(formalizate sau 
nu în scris) 
atribuite fără a se 
conforma cu 
prevederile 
Directivelor de 
Achiziţie Publică 
nu depăşesc 
pragurile 
Directivelor şi 50% 
din valoarea 
contractului 
original, corecţiile 
pot fi reduse la la 
25%. 

4. Lucrări sau servicii 
adiţionale care depăşesc 
limita stabilită de 
Directivele prevăzute în 
circumstanţe neprevăzute. 
(Nota Nr. 2) 

Contractul principal a fost câştigat în 
concordanţă cu prevederile Directivelor CE, dar 
a fost urmat de unul sau mai multe contracte 
suplimentare care depăşesc valoarea 
contractului original cu mai mult de 50%. 
 
Lucrările adiţionale în sine nu constituie o lucrare 
separată în sensul art. 1(c) al Directivei 93/37 
sau al art. 1(2) (a) şi 2(b) din Directiva 2004/18 
sau un serviciu separat în sensul art. 1(a) al 
Directivei 92/50 sau al art. 1(2) şi 2(d) din 
Directiva 2004/18. 
 
În cazurile în care lucrările sau serviciile 
adiţionale depăşesc pragurile Directivelor 
constituie o lucrare sau un serviciu separat, este 
necesar să se ţină cont de valoare agregată a 
tuturor lucrărilor sau serviciilor cu scopul aplicării 
Directivelor de Achiziţie Publică. 
 
Când lucrările sau serviciile adiţionale constituie 
o lucrare sau serviciu separat şi depăşesc 
pragurile stabilite de către Directive, se aplică 
punctul 1 menţionat mai sus. 

100% din valoarea 
care depăşeşte 
50% din valoarea 
contractului 
original. 



 
Când lucrările sau serviciile adiţionale constituie 
o lucrare sau serviciu separat, dar nu depăşesc 
pragurile stabilite de către Directive, se aplică 
punctul 21 de mai jos. 

 
5. Nedeclararea tuturor 

criteriilor de selecţie şi de 
atribuire a contractelor în 
documentele sau 
notificările de licitaţie. 

Contractul a fost atribuit în conformitate cu 
regulile de publicitate ale Directivelor de Achiziţie 
Publică, dar în documentele de licitaţie sau în 
anunţul de licitaţie nu au fost expuse toate 
criteriile de  selecţie şi/sau criteriile de atribuire 
nu au fost suficient descrise. 

25%din valoarea 
contractului. 
Această sumă 
poate fi redusă la 
10% sau 5%, în 
funcţie de 
gravitate. 

6. Aplicarea unui criteriu 
ilegal de selecţie a 
contractului  

Contractul a fost atribuit aplicând criterii de 
selecţie a contractului ilegale (de ex. folosirea 
unui criteriu de selecţie pentru atribuirea 
contractului, neconformarea cu criteriile stabilite 
de  autoritatea contractantă în anunţul de licitaţie  
sau documentele de licitaţie sau aplicarea 
criteriilor de atribuire a unui contract în mod 
incorect şi/sau nediscriminatoriu). 

25% din valoarea 
contractului. 
Această sumă 
poate fi redusă la 
10% sau 5%, 
funcţie de 
gravitate 

7. Selectare ilegală şi/sau 
criterii de atribuire a 
contractului stabilite în 
procedura de licitaţie. 

În cazurile în care anumiţi operatori au fost 
împiedicaţi/înlăturaţi de la licitaţie din cauza 
restricţiilor nelegitime stabilite în anunţul de 
licitaţie sau în documentele de licitaţie (de ex. 
obligaţia de a avea deja o instituţie sau o 
reprezentanţă în ţară sau regiune, sau stabilirea 
unor standarde tehnice care sunt prea specifice 
şi favorizează un singur operator sau deţinerea 
de experienţă în regiune, etc.) 

25% din valoarea 
contractului. 
 
(o corecţie 
financiară în 
proporţie de 100% 
a valorii 
contractului poate 
fi aplicată în cele 
mai grave cazuri, 
unde există o 
intenţie deliberată 
de a exclude 
anumiţi licitanţi.) 

8. Determinarea insuficientă 
sau discriminatorie a 
obiectului contractului. 

Descrierea în documentele de licitaţie sau în 
anunţul de licitaţie este discriminatorie sau 
insuficientă pentru ca licitanţii să determine 
obiectul contractului  sau pentru ca autorităţile 
contractante  să atribuie contractul. 

25% din valoarea 
contractului. 
Această sumă 
poate fi redusă la  
10% sau 5%, 
funcţie de 
gravitate. 

9. Negocierea în timpul 
procedurii de atribuire 

Contractul a fost atribuit prin procedură deschisă 
sau restrânsă, dar autorităţile contractante au 
negociat cu licitanţii în timpul procedurii de 
atribuire, cu excepţia  discuţiilor care doar 
intenţionau să clarifice sau să completeze 
conţinutul ofertelor lor sau să specifice obligaţiile 
autorităţilor contractante. 

25% din valoarea 
contractului. 
Această sumă 
poate fi redusă la  
10% sau 5%, 
funcţie de 
gravitate. 

 



10 Reducerea obiectivului 
contractului 
 
(Nota Nr. 2) 

Contractul a fost atribuit în conformitate cu 
Directivele de Achiziţie Publică, dar a fost urmat 
de o reducere a obiectivului  acestuia fără a se 
face o reducere proporţională a valoarii 
contractului. 
(Această corecţie se aplică chiar şi în cazurile în 
care suma reducerii este folosită să ducă la 
finalizare alte lucrări). 

Valoarea 
corespunzătoare  
reducerii obiectivul  
 
Plus 
 
25% din valoarea 
scopului  final. 

11 Reducerea  obiectivul  
contractului 
 
(Nota Nr. 2) 

Contractul a fost atribuit în conformitate cu 
Directivele de Achiziţie Publică, dar a fost urmat 
de o reducere a obiectivului contractului cu o 
reducere proporţională a valorii contractului deja 
finalizat. 
 
(Această corecţie se aplică chiar şi în cazurile în 
care suma reducerii este folosită să finalizeze 
contracte suplimentare neregulamentare. 

25% din valoarea 
obiectivului  final. 

12 Aplicare incorectă a 
anumitor elemente 
auxiliare 

Contractul a fost atribuit în conformitate cu 
prevederile Directivelor de Achiziţie Publică, dar 
fără a se conforma cu anumite elemente 
auxiliare, precum publicarea anunţului de 
atribuire a contractului. 
 
Notă: Dacă acest tip de neregulă este doar de 
natură formală fără un potenţial impact financiar, 
nu se va face nici o corecţie. 

2%, 5% sau 10% 
din valoarea 
contractului, în 
concordanţă cu 
gravitatea 
neregulii şi dacă 
se repetă în timp 

 
2. Contractele nesupuse sau supuse incomplet Directivelor de achiziţie publică (contracte publice aflate sub 
pragurile pentru aplicarea directivelor comunitare şi contracte publice pentru servicii listate în Anexa I B A 
Directivei 92/50/CEE, Anexa XVII B a Directivei 93/38/CEE, Anexa II B a Directivei 2004/18/CE şi Anexa XVII B 
a Directivei 2004/17/CE. 
 
CEJ Curtea Europeană de Justiţie a confirmat în cazurile sale că regulile şi principiile Tratatului CE se aplică 
deasemenea contractelor care nu corespund scopului Directivelor de Achiziţie Publică. 
 
Entităţile contractante din Statele Membre trebuie să se conformeze cu regulile şi principiile Tratatului CE de fiecare 
dată când acestea încheie contracte publice care corespund scopului acestui Tratat. Aceste principii includ libera 
circulaţie a bunurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de organizare/stabilire (art. 43), libertatea de a furniza servicii 
(art. 49), tratamentul egal şi nediscriminarea, transparenţa, proporţionalitatea şi recunoaşterea reciprocă 
(Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunităţii aplicabile atribuirii de contract 
nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziţie Publică). 
 
Principiile tratamentului egal şi ale nediscriminării pe fondul naţionalităţii implică o obligaţie de transparenţă care, în 
concordanţă cu cazurile CEJ, „ constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potenţial ofertant, a unei publicităţi 
suficiente pentru a permite ca piaţa serviciilor să fie deschisă competiţiei şi imparţialitatea procedurilor să fie 
revizuită.”. (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunităţii aplicabile atribuirii de 
contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziţie Publică). 
 
Lipsa conformării cu aceste reguli şi principii reprezintă un risc pentru  fondurile Comunităţii. Prin urmare, corecţiile 
financiare ar trebui aplicate neregulilor descoperite în contractele care nu se conformează sau se conformează 
parţial Directivelor Comunităţii. Ratele cu care trebuie aplicate depind de tipul de neregulă, după cum urmează: 



 
 
Nr. Neregulă  Corecţie 

recomandată 
21 Neconformarea cu 

cerinţa privind un 
grad adecvat de 
publicitate şi 
transparenţă. 
 
(Nota Nr. 3) 

Contract atribuit fără o licitaţie competitivă, 
incluzând neconformarea cu principiul 
transparenţei. 

25% din valoarea 
contractului 

22 Atribuirea 
contractelor fără 
competiţie în 
absenţa unei 
urgenţe extreme 
cauzate de 
evenimente 
neprevăzute sau 
de lucrări şi servicii 
complementare 
cauzate de 
circumstanţe 
neprevăzute. 
 
(Nota Nr. 2) 

Contractul principal a fost atribuit după o 
competitivitate adecvată pe parcursul licitaţiei, 
dar a fost urmat de unul sau mai multe 
contracte suplimentare (formalizate sau nu în 
scris) atribuite fără competiţie adecvată, şi 
anume în absenţa unei urgenţe extreme 
cauzate de evenimente neprevăzute  sau 
(pentru contractele de lucrări şi servicii) în 
absenţa unor circumstanţe neprevăzute care 
să le justifice. 

25% din valoarea 
contractului/contractelor 
atribuite fără competiţie 
adecvată. 

23 Aplicarea unei 
selecţii ilegale 
şi/sau a unor 
criterii de atribuire 
a contractului 

Aplicarea unor criterii ilegale care împiedică 
anumiţi ofertanţi să participe din cauza 
restricţiilor ilegale stabilite în procedura de 
licitare (de ex. obligaţia de a avea o instituţie 
sau reprezentanţă în ţară/regiune, sau 
stabilirea unor standarde tehnice care sunt 
prea specifice şi care favorizează un singur 
operator.) 

10% din valoarea 
contractului. Această sumă 
poate fi redusă la 5% în 
funcţie de gravitate. 

24 Încălcarea 
principiului 
tratamentului egal 

Contractele au fost atribuite în concordanţă cu 
regulile privind publicitatea, dar  procedura de 
atribuire încalcă principiul de tratament egal al 
operatorilor (de ex. când autorităţile 
contractante au făcut o alegere arbitrară a 
candidaţilor cu care ei au negociat sau ei oferă 
tratament preferenţial unuia dintre candidaţii 
invitaţi la negociere). 

10% din valoarea 
contractului. Această sumă 
poate fi redusă la 5%, în 
funcţie de gravitate. 

 
Nota Nr. 1.  Suma corecţiei financiare este calculată în concordanţă cu suma declarată Comisiei în legătură cu 
contractul prejudiciat de neregulă. Procentajul din scala corespunzătoare  se aplică în funcţie de valoarea sumei 
cheltuielii declarate Comisiei pentru contractul în discuţie. Exemplu practic: Valoarea cheltuielii declarate Comisiei 
pentru un contract de lucrări finalizat după aplicarea criteriilor neeligibile este de 100.000.000 €. Rata corecţiei 
aplicabilă este de 25%, în concordanţă cu scala nr.6. Suma care trebuie dedusă/scăzută din situaţia de cheltuieli a 
Comisiei este de 2.500.000 €. Corespunzător, co-finanţarea Comunităţii este redusă în concordanţă cu rata de 
cofinanţare a măsurii conform căreia contractul în discuţie a fost finanţat. 
 



Nota Nr. 2. În aplicarea acestor linii directoare pentru corecţia financiară pentru neconformarea cu regulile legate de 
achiziţia publică, un grad limitat de flexibilitate poate fi aplicat modificărilor de contract după atribuirea sa care 
prevede (1) că autoritatea contractantă nu trebuie să modifice economia generală a invitaţiei la licitare sau termenii 
de referinţă prin modificarea unui element esenţial al contractului atribuit, (2) modificările, dacă ele au fost incluse în 
invitaţia de licitare sau în termenii de referinţă, nu ar fi trebuit să aibă nici un impact substanţial  asupra ofertelor 
primite. Elementele esenţiale ale atribuirii contractului privesc în special valoarea contractului, natura lucrărilor, 
perioada de finalizare, termene de plată şi materiale utilizate. Este întotdeauna necesar să se facă o analiză pentru 
fiecare caz în parte. 
 
Nota Nr. 3. Conceptul „grad suficient de publicitate” trebuie să fie interpretat în lumina comunicatului interpretativ al 
Comisiei Nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunităţii aplicabile atribuirilor de contracte nesupus sau parţial supus 
prevederilor Directivelor de Achiziţie Publică, şi în special: 
 

a) Principiile  tratamentului egal şi nediscriminării implică obligaţia de transparenţă care constă în asigurarea, 
în beneficiul oricărui potenţial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel încât să permită contractului 
să fie supus competiţiei. Obligaţia de transparenţă cere ca o întreprindere localizată în alt Stat Membru să 
poată avea acces la informaţii adecvate în legătură cu contractul înainte ca acesta să fie atribuit, astfel 
încât, dacă este de dorit, acesta să îşi poată manifesta interesul pentru obţinerea contractului. 

 
b) Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstanţe particulare, precum interesul economic 

scăzut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru operatorii economici localizaţi în alte State 
Membre. Într-un asemenea caz, efectele asupra libertăţilor fundamentale trebuie privite ca prea nesigure şi 
indirecte pentru a autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primară a Comunităţii şi prin urmare nu 
există motive pentru aplicarea corecţiilor financiare. 

 
Este responsabilitatea entităţilor contractante individuale să decidă dacă atribuirea unui contract destinat poate, 
potenţial vorbind, să fie de interes pentru operatorii economici localizaţi în alte State Membre. Din punctul de vedere 
al Comisiei, această decizie trebuie să se bazeze pe o evaluare a circumstanţelor individuale ale cazului, precum 
conţinutul contractului, valoarea sa estimată, caracteristicile sectorului specificat (mărimea şi structura pieţei, practici 
comerciale, etc.) şi locaţia geografică a locului de desfăşurare. 
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ANEXA 1 
 
 



 
 
 
 
            Grafic de indeplinire a contractului: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Raport Perioada auditata a proiectului 
(lună/an) 

Perioada de intocmire a raportului 
de auditare 

1. 01.04.2010-30.06.2011 01.07.2011-15.07.2011 
2. 01.07.2011-31.03.2012 15.03.2012-31.03.2012 

 
 
ANEXA 2 
 
 

                                  Grafic de plati: 
 
 

Nr. Raport Perioada auditata a 
proiectului (lună/an) 

Termen de facturare Termen de plata a  
facturii  

1. 01.04.2010-30.06.2011 15.07.2011 31.07.2011 
2. 01.07.2011-31.03.2012 30.03.2012 31.03.2012 
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