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DIRECTIA DEZVOLTARE SI INVESTITII 
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

CAIET DE SARCINI 
privind achizitionarea serviciilor de auditare financiarii pentru obiectivul Jinan tat prin 

proiectul "Cre$terea eficientei energetice a cliidirilor cantinii $i internat din cadrul Liceului 
Tehnologic Special SAMUS" 

1. INFORMATII GENERALE 

in data de 18.09.2018 s-a semnat contractul de finantare cu nr. 3085/18.09.2018 pentru proiectul 
"Cre$terea eficientei energetice a cliidirilor cantinii $i internat din cadrul Liceului Tehnologic Special 

SAMUS" IOtre Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice in calitate de Autoritate de 
Management, depus spre finantare in cadrul Apelului de proiecte POR/ 2016/3/3.1/8/1/7 Regiuni 
al Programului Operational Regional 2014 - 2020, finantat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala. 

Obiectivul prioritatii de investipi 3.1, ii reprezinta reducerea costurilor pr in cre~terea eficientei 
energetice a cladirilor cantina ~i internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS. Obiectivul 
specific este cre~terea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice ~i sistemele de 
iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari din cadrul Liceului 
Tehnologic Special SAMUS. Proiectul urmare~te obtinerea urmatoarelor obiective: nivelul anual 
specific al gazelor cu efect de sera, consumul anual de energie primara, consumul anual de energie 
finala in cladirea publica(din surse neregenerabile), consumul anual specific de energie primara, 
consumul anual de energie primara din surse regenerabile, numarul cladirilor care beneficiaza de 
masuri de cre~tere a eficientei energetice a celor 2 cladiri: internat ~i cantina. 
Scopul proiectului ii reprezinta imbunatatirea parametrilor relevanti privind eficienta energetica 
(consumul anual de energie primara atat din surse neregenerabile cat ~i regenerabile, nivelul anual 
specific al gazelor cu efect de sera) aferenti cladirilor cantina ~i internat din cadrul Liceului 
Tehnologic Special SAMUS ~i, implicit, la reducerea costurilor de mentenanta ~i intretinere a acestor 
cladiri. 

2. OBIECTUL ACHIZITIEI 

Achizitionarea serviciilor de auditare financiara pentru obiectivul finantat prin proiectul ,,Cre$terea 
eficientei energetice a cliidirilor cantinii $i internat din cadrul Liceului Tehnologic Special 
SAMUS". 

3. DURATA CONTRACTULUI: 24 de luni 

4. AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj 
Adrese ~i referinte utile: 
Nume: Consiliul Judetean Cluj 
Adresa: Calea Dorobantilor nr. 106 
Contact: Mihaela Tripon - Consilier 

S ER V ICIU L MANA GEME N T U L PROIE CTE LOR 
Str. Ca l ea Do roba ntil o r , nr. l 06 , C.P . 4 0 0 609, Cluj-Na poca , C luj , 
Tel: 0372640085 I Fax : 0372640085 I cam. 207 
E-mai l : c jc @ c jcl uj .ro , in fop ub l ic @ c jc luj. ro I Web : www .c jc luj . ro 
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Telefon: 0372-640085 
Fax: 0372-640085 

5. VALOAREA CONTRACTULUI: 16.800 lei (fara TVA) 

6. ACTIVITATI MINIME CERUTE PRESTATORULUI 

6.1 OBIECTUL ACHIZITIEI 
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Obiectul contractului Ii constituie prestarea serviciilor de auditare financiara a cheltuielilor efectuate 
in cadrul proiectului JI Cre$terea e/icientei energetice a cliidirilor cantinii $i internat din cadrul 
Liceului Tehnologic Special SAMUS", respectiv intocmirea a 8 rapoarte de audit financiar (7 
rapoarte de audit intermediar si 1 raport final). 
Contractul are ca scop verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului JI Cre$terea eficientei 
energetice a cliidirilor cantinii $i internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUSJI sub aspectul: 

Realitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite; 
Eligibilitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate 
in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale ~i comunitare 
in vigoare ~i sunt insotite de documente justificative; 
Regularitatii cheltuielilor, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de finantare sunt 
corecte ~i procedural solicitate 
Confruntarea cheltuielilor cu conturile ~i cu bugetul proiectului 

Durata contractului este de 24 luni, dar nu va inceta mai devreme de 30 de zile de la data rambursarii 
de catre AM POR a cererii de rambursare finala. 
Daca perioada de implementare a proiectului se va prelungi, durata contractului de audit se va 
prelungi de drept pana la finalul perioadei de implementare a proiectului. 

7. CONDITII DE ELIGIBILITATE 

La procedura de achizitie publica desfa~urata in vederea atribuirii contractului de prestari servicii 
de audit ofertantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
a) auditorul financiar independent trebuie sa se regaseasca in lista auditorilor financiari membri 
activi persoane fizice sau juridice, cu reputatie profesionala confirmate de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania - CAFR; 
b) auditorul financiar independent trebuie sa verifice in proportie de 100% cheltuielile efectuate din 
perspectiva realitatii, legalitatii, exactitatii ~i eligibilitatii acestora. 
c) auditorul financiar independent detine viza de membru activ al CAFR pe anul curent; 
d) auditorul financiar independent nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de 
monitorizare ~i competenta profesionala a CAFR; 

7.1. Locul de desfa~urare, termenele procesului de audit 
Serviciile de audit pentru proiectul JI Cre$terea e/icientei energetice a cliidirilor cantinii si internat 
din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS" se efectueaza la sediul beneficiarului din Cluj
Napoca, Calea Dorobantilor nr. 106, judetul Cluj, prin elaborarea urmatoarelor documente: 

S ER V IC IUL MA N AGEMENT U L PROIECTELOR 
Str. Ca lea Doro b an \ il o r , nr . 10 6 , C .P . 400 609 , C luj- Nap oca, Cluj , 
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7 rapoarte de audit financiar intermediar - care vor fi efectuate inainte de depunerea unei 
cereri de rambursare intermediara, iar raportul privind constatarile facturale va insop 
cererea de rambursare pentru care se face auditarea. 
1 raport de audit financiar final - care va fi efectuat la finalizarea perioadei de implementare 
a proiectului, iar raportul de audit final privind constatarile factuale va insoti cererea de 
rambursare finala. 

7.2. Principii generate 
Auditorul verifica daca: 
- fondurile au fost cheltuite in conformitate cu termenii §i conditiile prevazute in Contractul de 
Finantare aferent proiectului 
- cheltuielile solicitate la plata sunt reale, exacte §i eligibile. 

7.3. Formate standard ~i instructiuni 
Prestarea serviciilor de audit se va face cu respectarea Termenilor de referinta (Anexa 1 la prezentul 
caiet de sarcini) §i a modelului de Raport privind Constatarile Factuale (Anexa 2). 
Raportul privind Constatarile Factuale (RCF) trebuie sa descrie scopul, procedurile agreate §i 
constatarile factuale ale acestui angajament in detalii suficiente, astfel incat sa permita Achizitorului 
~i Autoritatii de Management a Proiectului sa inteleaga riscurile existente, afirmatiile testate, 
procedurile aplicate, modul in care s-au obtinut probele §i respectiv s-a concluzionat asupra 
situatiilor ~i rapoartelor financiare prin intermediul raportului de audit. 
Utilizarea modelului de raport prevazut in Anexa 2 este obligatorie, auditorul poate sa completeze 
informatiile incluse in modelul de raport cu informatii suplimentare considerate ca necesare de catre 
acesta. 

7 .4. Standarde ~i etica profesionala 
Auditorul va indeplini acest angajament in conformitate cu: 

• Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 (,,ISRS") Angajamente pentru realizarea 
procedurilor agreate privind informatiile financiare emis de catre IFAC si adoptat de catre CAFR; 

• Codul etic emis de catre IFAC si adoptat de catre CAFR. De~i ISRS 4400 prevede ca independenta 
nu este o cerinta pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de Management solicita 
ca auditorul sa respecte de asemenea cerintele de independenta prevazute de Codul etic. 

Prin agrearea Termenilor de Referinta, prestatorul de servicii de audit confirma ca indepline~te 
urmatoarele conditii: 
• Este membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania care este la randul sau membru al 

Federatiei Internationale a Contribuabililor (IFAC). 

• Respecta prevederile HG 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare §i 
functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, precum si ale art. 9 din OUG nr. 
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, referitoare la independenta 
auditorului si incompatibilitati. 

Fiecare raport elaborat de catre auditorul financiar independent va fi insotit de o declaratie pe 
propria raspundere a acestuia, din care sa rezulte ca are calitatea de auditor financiar recunoscut de 
CAFR. 
Auditorul trebuie sa aiba o atitudine impartiala, sa asigure confidentialitatea informatiilor la care are 
acces pe durata misiunii de audit, sa i§i desfa~oare activitatea intr-un mod onest §i responsabil. 

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
Str. Cal ea Do robantil o r , nr.10 6, C. P . 40060 9 , Cluj -Nap oca, Cluj , 
Tel: 03 72 64008 5 I Fax: 03726 40 0 85 I ca m. 207 
E-ma il : c jc @ cj c luj. ro, infopubli c@ cjcluj.ro I W e b : www .cjcluj.ro 3 
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Auditorul trebuie sa-~i planifice activitatea, astfel incat sa poata realiza o verificare eficienta a 
cheltuielilor din cadrul proiectului. in acest scop, auditorul realizeaza procedurile specificate in 
Anexa 1 ~i aplica indicatiile din aceasta. Probele ce stau la baza realizarii procedurilor din Anexa 1 se 
constituie in totalitatea informatiilor, atat financiare cat ~i non-financiare, care fac posibila 
verificarea implementarii proiectului. Auditorul va folosi informatiile astfel obtinute ca baza in 
emiterea RCF. Auditorul documenteaza aspectele importante in obtinerea probelor care sustin RCF, 
cat si probe asupra desfa~urarii angajamentului in conformitate cu ISRS 4400. 
in derularea activitatilor care ii revin, Auditorul va verifica daca: 

evidentele cantabile ( contabilitatea financiare, contabilitatea manageriala) sunt in 
conformitate cu regulile cantabile si de pastrare a inregistrarilor specifice in contractul de 
finantare. 
informatiile din Cererile de Rambursare se reconciliaza cu evidentele si inregistrarile 
cantabile - control aritmetic, documentar, cronologic, corelatii intre Cererile de Rambursare 
si conturile anuale, diverse documente, situatii, registre, balante, fise, foi de lucru, acte 
cumulative, care servesc ca proba justificativa; 
cheltuielile eligibile realizate in perioada de referinta se incadreaza in bugetul contractului 
de finantare (autenticitatea si autorizarea bugetului initial) si daca cheltuielile efectuate au 
fast prevazute in bugetul contractului de finantare. 
cheltuielile efectuate corespund prevederilor stipulate in contractele incheiate cu operatorii 
economici si/sau in actele aditionale la respectivele contracte. 
exista acte aditionale la Contractul de finantare prin care se modifica valoarea contractului 
de finantare (daca e cazul). 
incheierea contractelor de achizitii publice s-a fa.cut cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare. Auditorul verifica daca Achizitorul s-a conformat regulilor si legislatiei aplicabile si 
daca cheltuielile in cauza sunt eligibile. Daca Auditorul descopera cazuri de neconformitate 
cu legislatia in domeniul achizipilor, va raporta natura unor asemenea evenimente precum si 
impactul lor financiar in termeni de cheltuieli eligibile sau neeligibile. 

Nota: Ofertantii var avea in vedere ca toate documentele se var verifica la sediul autoritatii 
contractante. Autoritatea contractanta nu se angajeaza sa transmita auditorului copii - pe hartie sau 
in format electronic - in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract. 

7 .6. Raportarea ~i comunicarea 
Utilizarea modelului de Ra port prezentat in Anexa nr. 2 este obligatorie. 
Auditorul va intocmi 8 rapoarte de audit, pe care le va preda Achizitorului pe suport hartie in 2 
exemplare originale, inclusiv in format electronic. Fiecare raport va fl insotita ~i de o declaratie 
pe propria raspundere a acestuia din care sa rezulte ca are calitatea de auditor financiar 
recunoscut de CAFR, anexand la declaratie o co pie a carnetului de membru CAFR vizat cu mentiunea 
,,Activ" pentru anul respectiv. 
Toate rapoartele mentionate ~i documentele aferente var fi datate, semnate de catre expert ~i var 
deveni proprietatea Consiliului Judetean Cluj. 

S ER V ICIUL MANA G EMEN T U L PROIE C T ELOR 
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Prestatorul se obliga sa se prezinte la sediul achizitorului pentru prestarea serviciilor de 
audit in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii solicitarii. Termenul de 3 zile se 
calculeaza incepand cu ziua urmatoare primirii solicitarii. 
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de audit la sediul autoritatii contractante, conform 
graficului cererilor de rambursare care va fi transmis prestatorului la semnarea contractului 
de servicii. In cazul in care termenele prevazute in graficul cererilor de rambursare vor fi 
modificate/actualizate pe perioada implementarii proiectului, graficul va fi retransmis 
prestatorului. 
Prestatorul se obliga sa elaboreze toate documentele aferente respectivului raport ~i sa le 
predea achizitorului pe suport hartie ~i suport electronic in termen de 3 zile lucratoare de la 
data prezentarii la sediul achizitorului. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile 
prestate in termen de maxim 10 zile lucratoare de la finalizarea acestora. 
Auditorul trebuie sa aiba o atitudine impartiala, sa asigure confidentialitatea informatiilor la care are 
acces pe durata misiunii de audit, sa i~i desfa~oare activitatea intr-un mod onest si responsabil. 

8. PREZENTAREA OFERTEI 

Oferta va contine servicii care sa corespunda cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini, 
respectiv organizarea activitatilor ~i structurarea acestora in cadrul ofertei financiare ce urmeaza a 
fl prestate pentru ducerea la indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini. 

ANEXE 

ANEXA 1 TERMENI DE REFERINTA 

ANEXA2 RAPORTUL PRIVIND CONSTATARILE FACTUALE 

S ERVI C IUL M A N A GEME NT U L PROIECTE L OR 
Str. Ca l e a Doro ban \ i lor , n r. 106 , C .P . 400609, C luj - Na poca , Cluj , 
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ANEXA 1 

TERMENI DE REFERINTA. 

Scopul lucrarii - proceduri de aplicat 

Auditorul va obtine, pe baza verificarilor, dovezi suficiente in vederea exprimarii unei opinii asupra 
realitatii, legalitatii §i conformitatii cheltuielilor efectuate de Beneficiar. In acest scop, Auditorul 
poate utiliza acele paragrafe privind "suficiente dovezi de audit corespunzatoare". Auditorul va 
mentiona in cuprinsul Raportului constatarilor factuale daca a avut acces nelimitat la informatii §i 
documente §i daca probele de audit obtinute sunt suficiente §i adecvate pentru emiterea opiniei de 
audit. 

Lista indicativa a tipurilor §i naturii dovezilor /probelor de audit pe care auditorul le poate solicita cu 
ocazia verificarii cheltuielilor include: 

registrele cantabile prevazute la Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile §i 
completarile ulterioare (in format electronic §i/sau hartie) 
bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole §i alineate 
balante de verificare analitice §i sintetice (in format electronic §i/sau hartie) 
fi§e de cont pentru operatiuni diverse (in format electronic §i/sau hartie) 
note de contabilitate (in format electronic §i/sau hartie) 
dosarele achizitiilor publice constituite conform prevederilor Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice, in functie de tipul procedurilor de achizitie publica derulate de catre 
Beneficiar contracte §i formulare de comanda 
facturi 
situatii de lucrari §i situatii de plata 
procese verbale de receptie finale §i partiale 
procese verbale de punere in functiune 
note de receptie §i constatare de diferente 
extrase de cont §i ordine de plata 
decizia prin care angajatul este desemnat sa faca parte din echipa de implementare §i 
atributiile ce ii revin in cadrul proiectului 
decizia interna prin care se desemneaza un alt angajat al Beneficiarului sa efectueze munca 
anterior efectuata de angajatul in proiect, daca este cazul; 
alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantitati fixe de 
carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fi§a mijlocului fix, etc. 

1. Obtinerea unei suficiente intelegeri a proiectului §i a termenilor §i conditiilor Contractului 
de Finantare 

Auditorul are obligatia sa dobandeasca o intelegere suficienta a termenilor §i conditiilor Contractului 
de Finantare prin analiza acestuia §i a anexelor sale, precum §i a celorlalte informatii relevante §i prin 
verificari la Beneficiar. 

S ER V IC IUL MA NAGEME NT U L PROIECTELOR 
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Auditorul se va asigura ca va obtine o copie completa a Contractului de Finantare, a anexelor sale $i 
a actelor adi!ionale (semnate de catre Beneficiar $i de catre Autoritatea de Management $i 
Organismul lntermediar). Auditorul va obtine $i va verifica copii ale Rapoartelor de Progres 
trimestriale/finale. De asemenea, daca este cazul, auditorul va acorda o atentie deosebita regulilor 
privind subcontractarea. Daca Auditorul considera ca termenii $i condi!iile verificate nu sunt 
suficient de dare, acesta este obligat sa solicite clarificari Autoritatii de Management/ Organismului 
Intermediar / Beneficiarului. 

2. Procedura de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar 

2.1 Procedura generala 
In aceasta etapa Auditorul va verifica daca: 

cererile de rambursare sunt conforme cu condi!iile contractului de finantare 
beneficiarul tine o evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar 
sistemul contabil utilizat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare 
este posibila evaluarea eficienta $i eficace a cheltuielilor cuprinse in Cererile de rambursare 
intermediare/finala 
informatiile cuprinse in cererile de rambursare se reconciliaza cu sistemul de contabilitate $i 
inregistrarile Beneficiarului ( ex. Balanta de verificare, inregistrari din conturile analitice $i 
sintetice) 

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului 
Auditorul efectueaza o verificare analitica a categoriilor de cheltuieli cuprinse in Cererile de 
rambursare intermediare/finala $i va analiza daca: 

- categoriile de cheltuieli din Cererile de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli 
din bugetul proiectului anexa la contractul de finantare 

- cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectului 
- cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare 

cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislatia nationala $i comunitara 
- suma totala solicitata la plata de catre Beneficiar nu depa$e~te finantarea nerambursabila 

prevazuta in Contractul de finantare 
- au fost efectuate modificari ale Bugetului proiectului prin transferuri intre liniile din cadrul 

aceluia$i capitol bugetar de cheltuieli eligibile, $i daca acestea au afectat scopul principal al 
proiectului/au modificat valoarea totala eligibila a Proiectului 
realocarile de fonduri s-au efectuat in limita procentului de 10% din suma inscrisa initial 
(sau aprobata ca urmare a unui act adi!ional) in cadrul liniei bugetare din care s-a facut 
realocarea 

- beneficiarul a efectuat modificari asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de 
prevederile regulamentelor comunitare sau nationale sau de regulile de eligibilitate 
stabilite de Autoritatea de Management. 

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 
2.3.1 Categorii ~i tipuri de cheltuieli 

S ERVI CIU L MA NAGEM EN TUL PROIECTELOR 
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Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar in Cererile de rambursare trebuie sa corespunda cu 
cele din bugetul proiectului. 
Categoriile de cheltuieli pot fi, in principiu, defalcate in tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe 
clase de cheltuieli cu acelea$i caracteristici sau caracteristici asemanatoare. Forma $i natura probei 
suport (de ex. o plata, un contract, o factura, etc.) $i modul in care cheltuiala este inregistrata (nota 
contabila, registrele de contabilitate) variaza in functie de tipul $i natura cheltuielilor $i actiunilor 
sau tranzactiilor de baza. In toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflecta valoarea contabila (sau 
financiara) a actiunilor sau tranzactiilor de baza, indiferent de tipul $i natura actiunii sau tranzactiei 
in cauza. 

2.3.2 Selectarea cheltuielilor 
Auditorul va verifica toate categoriile $i tipurile de cheltuieli prezentate in Cererile de rambursare 
intermediare/finala, iar in cadrul acestora vor fi selectate numai acele cheltuieli care prezinta un 
nivel ridicat al riscului, determinat pe baza metodei proprii de analiza de rise a auditorului 
independent, exceptie facand verificarea achizi!iilor publice care se va realiza in procent de 100%. 

2.4 Verificarea cheltuielilor 
Auditorul verifica cheltuielile $i prezinta in Raport toate exceptiile care rezulta din aceasta verificare. 
Exceptiile verificarii reprezinta toate abaterile de la reglementarile cuprinse in termenii de referin!a 
descoperite pe parcursul realizarii procedurilor prevazute in prezenta anexa. In toate cazurile, 
auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al exceptiilor in termeni de cheltuieli neeligibile. 
Auditorul va verifica daca pentru cheltuielile selectate se respecta criteriile specificate mai jos: 

Eligibilitatea cheltuielilor 
Auditorul va analiza daca cheltuielile efectuate de catre beneficiar sunt justificate prin facturi $i 
ordine de plata aferente sau alte documente contabile cu valoare justificativa echivalenta. 
Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a 
beneficiarului. 
Pentru a fi considerate eligibile, in contextul proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele condi!ii generale: 

sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute in contractul incheiat cu 
beneficiarul proiectului $i sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar 
sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, $i un raport optim cost/beneficiu 
(rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea $i sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea $i utilizarea fondurilor europene 
$i/sau a fondurilor publice nationale aferente, cu modificarile $i completarile ulterioare) 
sa fie efectuate $i platite de beneficiar sau partenerii sai pana la termenul de depunere a 
cererii de rambursare finale, dupa cum este definit in cadrul contractului de finantare 
cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate 

- sa fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului/partenerului avand la baza documente 
justificative, sa fie identificabile $i verificabile, sa fie dovedite prin documente originale. 
Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul SMIS al proiectului $i mentiunea «Proiect 
finantat din POR». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile 
documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare 
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beneficiarul va tine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte 
pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea proiectului 
cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se 
verifica preturile uni tare si cantitatile decontate) 
beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finantarii proiectelor prin conturi separate 
deschise special pentru proiect. 

Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea 
cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare. 
Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila. 

Exactitate §i inregistrare 
Auditorul verifica: 

- daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost inregistrate cronologic, atat in 
sistemul contabil al Beneficiarului cat ~i in cererile de rambursare ~i sistematic in conturile 
analitice distincte ale proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare 

- daca cheltuielile pentru o tranzactia/ operatiunea au fost in cad rate core ct in 
capitolulf subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului 

daca cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului ~i sunt sustinute prin 

documente justificative corespunzatoare 

In realizarea verificarilor Auditorul va avea 1n vedere prevederile din Ghidul Solicitantului 
Condi!ii specifice de accesare a fondurilor, apelul de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7 

Realitatea cheltuielilor 
in aceasta etapa Auditorul va verifica: 

- daca bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei ~i a locului primirii ~i au 
fost inregistrate in gestiune ~i in contabilitate, cu specificarea gestiunii ~i a notei cantabile 
de inregistrare 

- daca lucrarile au fost executate ~i serviciile prestate 
existenta documentelor care atesta ca bunurile au fost livrate, lucrarile executate ~i 
serviciile prestate (factura fiscala ~i factura) . 

Verificarea achizitiilor publice 
Auditorul va verifica: 

daca atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrari s-a facut in conformitate cu 
prevederile legislatiei nationale ~i europene in vigoare, inclusiv prin aplicarea unei 
proceduri specifice (in cazul beneficiarilor de drept privat) stabilita de catre Autoritatea de 
Management privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii 

- daca atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului s-a realizat cu 
respectarea urmatoarelor principii: 

- nediscriminarea 
- tratamentul egal 
- recunoa~terea reciproca 
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La analiza conformitatii achizitiilor publice desfa~mrate de Beneficiar cu legislatia aplicabila in 
domeniul achizitiilor publice, auditorul va avea in vedere urmatoarele etape ~i operatiuni, in functie 
de procedura de achizitie publica derulata de Beneficiar: 
Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Etapa Operatiunea 

- identificarea necesitatii 
- estimarea valorii 

lntocmirea 
- punerea in corespondenta cu CPV /CPC 

programului 
- ierarhizarea 
- alegerea procedurii 

achizitiilor publice 
- elaborarea calendarului 
- definitivarea ~i aprobarea programului 
- daca se impune, elaborarea si transmiterea anuntului de intentie 
- stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive 
- stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor 
de selectare 

Elaborarea - stabilirea criteriului de atribuire 
documentatiei de - daca este cazul, solicitarea garantiei de participare 

atribuire - completarea Fi~ei de date a achizitiei 
- stabilirea formularelor ~i modelelor nestandardizate 
- anunt catre MEF privind verificarea procedurala 
- definitivarea documentatiei de atribuire 
- publicarea anuntului de participare 

Chemarea la - punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 
competitie - raspuns la solicitarile de clarificari 

- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese 
- daca este cazul, primirea candidaturii ~i selectarea candidatilor 
- daca este cazul, derularea rundelor de discutii 
- termen pentru elaborarea ofertelor 

Derularea procedurii - primirea ofertelor 
de atribuire - deschiderea ofertelor 

- examinarea ~i evaluarea ofertelor 
- stabilirea ofertei ca~tigatoare 
- anularea procedurii, daca este cazul 

Atribuirea - notificarea rezultatelor 
contractului de - perioada de a~teptare 

achizitie publica sau - daca este cazul, solutionarea contestatiilor 
incheierea acordului- - semnarea contractului sau incheierea acordului-cadru 

cadru - transmiterea spre publicare a unui anunt de atribuire 
Incheierea dosarului 

- definitivarea dosarului de achizitie 
de achizitie publica 

Derularea - daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie 
contractului sau - intrarea in efectivitate 
acordului-cadru - indeplinirea obligatiilor asumate ~i receptii partiale 

Finalizarea 
- receptia finala 

contractului 
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Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor 
efectuate in cadrul contractului de finantare semnat intre Consiliul Judetean Cluj $i Ministerul 
Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice. 

Obiectul acestui angajament este verificarea de catre auditor a faptului ca sumele ( cheltuielile) 
solicitate de Beneficiar in Cererile de rambursare pentru actiunile finantate prin contractul de 
finantare au fost efectuate (.,realitatea desfa$urarii"), sunt exacte (,,exactitate") $i eligibile $i 
transmiterea catre Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate. 

2. Scopul lucrarii 
Angajamentul nostru s-a realizat in conformitate cu: 

Termenii de referinta din anexa nr. 1 a acestui raport 
Standardul International privind serviciile conexe ("ISRS") 4400 Angajamente pentru 
realizarea procedurilor agreate privind informatiile financiare emis de catre Federatia 
Internationala a Contabililor ("IFAC") $i adoptat de catre CAFR 
Codul etic emis de IFAC 

A$a cums-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite in termenii de referinta $i am raportat 
constatarile noastre factuale in Capitolul II al acestui Raport. 

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit de catre Autoritatea de Management $i au fost 
realizate pentru a evalua daca cheltuielile solicitate de Beneficiar in Cererile de rambursare au fost 
realizate efectiv, sunt exacte ~i eligibile. 

3. Sursele informatiilor 
Raportul cuprinde informatii furnizate de managementul Beneficiarului in legatura cu intrebarile 
specifice sau care au fost obtinute sau extrase din sistemele informatice $i contabilitatea 
Beneficiarului. 

4. Constatari factuale 
Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestor verificari se ridica la suma de ............. .lei. Aceasta 
suma este egala cu suma totala a cheltuielilor raportate de Beneficiar in Cererile de rambursare 
(prezentata in anexa nr ............ ), iar suma solicitata de Beneficiar spre rambursare, (dupa deducerea 
din suma totala a prefinantarii - unde este cazul) conform contractului de finantare se ridica la 
........................... ei, a$a cum rezulta din cererile de rambursare. 
Pe baza verificarilor pe care le-am realizat, am descoperit ca suma .... .... ......... .lei nu reprezinta 
cheltuieli eligibile. 
Detaliile constatarilor noastre factuale, inclusiv Situatia cheltuielilor neeligibile, sunt prezentate in 
Capitolul II al acestui Raport. 
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Capitolul I Informatii cu privire la contractul de finantare ~i activitatea Beneficiarului 

Acest punct va include o descriere sumara a contractului de finantare ~i a activitatilor derulate de 
Consiliul Judetean Cluj, in baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu 
privire la obiectul verificarilor. 

Capitolul II Proceduri realizate ~i constatari factuale 

Acest punct va include o scurta descriere a verificarilor efectuate, a procedurilor urmate ~i a 

informatiilor utilizate in acest scop. De asemenea, va cuprinde descrierea detaliata a rezultatelor 

acestor verificari, cu utilizarea de tabele / grafice / dovezi de audit ca anexa la raport, daca sunt 
necesare / utile, precum ~i descrierea, daca este cazul, a oricaror exceptii / neconformitati, potrivit 

urmatoarelor sectiuni: 

1. Obtinerea unei suficiente intelegeri a proiectului ~i a termenilor ~i conditiilor Contractului 
de finantare 

2. Procedura de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar 
2.1 Procedura generala 

2.2 Conformitatea cheltuielilor efective cu bugetul proiectului, anexa la Contractul de 

finantare 
2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare 

2.3.1 Categorii ~i tipuri de cheltuieli 
2.3.2 Selectarea cheltuielilor 

2.4 Verificarea cheltuielilor 
2.4.1. Eligibilitatea cheltuielilor - conditii generale 

2.4.2. Exactitatea ~i inregistrare 
2.4.3 . Realitatea cheltuielilor 

2.4.4 . Verificarea achizitiilor publice 
2.4.5 . 

3. 

Costuri indirecte 

Anexe Continut 

Manager proiect , Mihaela TR# ~ -
Expert implementare: Judith TOTHFALUSI (. , 
Expert implementare: Daniela FURCOVICI . 

Responsabil financiar, Diana PERNE~ ~ 
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