
CAIET DE SARCINI
SERVICII DE AUDIT IN CADRUL PROIECTULUI “INFIINTARE ZONA DE

AGREMENT SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN CARTIERUL MIHAIL STURZA,
ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”

1. Beneficiarul proiectului 
Denumirea institutiei: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Oraș Odobești
Cod fiscal: 4297827
Sediul: Odobesti, Str. Libertăţii nr. 113, Judeţul Vrancea.
Titlul proiectului: „Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail
Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 5
Prioritatea de investitii 5.2 « Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate,
vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti »
Clasificare CPV: cod 79212100-4 - Servicii de auditare financiară (Rev.2) 

 2. Obiectivele proiectului

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului  vizeaza revitalixarea mediului urban
din  orasul  Odobesti  prin  reutilizarea  terenurilor  abandonate  si
transformarea lor in zone de agrement si de recreere pentru populatie

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului constau în :
 Cresterea indicelui de spatii verzi/ cap locuitor prin reconversia

unei suprafete de 57.986 mp teren neutilizat, aflat in stadiu de
degradare in intravilanul orasului Odobesti, cartier Mihail Sturza
si  transformarea  acestuia  in  spatii  verzi  pentru  agrement  si
recreere, modernizarea caii de acces direct la obiectiv – strada
Giurgea, in suprafata de 40.491,52 mp

 Cresterea  confortului,  sigurantei  si  esteticii  spatiilor  verzi  ale
orasului, investitia propusa uramand sa asigure confortul fizic si
vizual al locuitorilor din zona precum si din intreaga localitate,
satisfacerea nevoii de agrement si recreere a acestora, precum si
reducerea nivelului de poluare

3. Date despre proiect
- Perioada derularii proiectului: 27.07.2017 – 27.04.2019
- Total proiect: 9.171.205,98 lei (inclusiv TVA) din care AM/OI acorda o finantare nerambursabila
in procent de 98% iar diferenta de 2% din valoarea proiectului o constituie cofinantarea din partea
Beneficiarului
-Investitia  prevazuta  a  se  realiza:  „Infiintare  zona de  agrement  si  petrecere  a  timpului  liber  in
cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”

4. Tema serviciilor de auditare financiară/ Sarcini specifice:
Prestatorul este obligat să presteze serviciile de audit financiar pe baza următoarelor cerinţe:



1. Termeni de referinţă pentru verificarea cheltuielilor unui Contract de Finanţare finanţat
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

1.1. Subiectul angajamentului: 
Subiectul angajamentului este  Cererea de rambursare intermediară și finală la Contractul de
Finanţare nr. 244/ 27.07.2017, pentru perioada 27.07.2017 – 27.04.2019.
Auditorul va verifica daca cheltuielile prezentate de Beneficiar in Cererea de rambursare s-au facut
in  interesul  proiectului  si  ca  acestea  sunt  corecte  si  eligibile  conform  prevederilor  legislaţiei
comunitare și naţionale în vigoare.

1.2. Termenii si Conditiile Contractului de Finantare
Auditorui verifica daca:

• fondurile  au  fost  cheltuite  in  conformitate  cu  termenii  si   conditiile  Contractului  de
Finantare 

• cheltuielile solicitate la plata sunt reale,  exacte,  eligibile,  inclusiv eligibilitatea conform
Ordinelor de cheltuieli eligibile aferente fiecărui domneiu major de intervenţie.

1.3. Planificarea, procedurile, documentatia si dovezile de audit
Auditorui isi va planifica activitatea astfel incat verificarea cheltuielilor sa fie realizata efectiv, sa
respecte  procedurile  prevazute  in  anexa  nr.  1 si  va  utiliza  dovezile  (materialele)  obtinute  la
elaborarea raportului. De asemenea, auditorul va mentiona in raport ca acesta a fost intocmit cu
respectarea termenilor de referinta si in conformitate cu Standardele Internationale ale Serviciilor
Conexe (ISRS) 4400.

1.4. Raportarea
Raportul  privind  constatarile  factuale  pentru  verificarea  cheltuielilor  efectuate  in  cadrul  unui
contract  finantat  prin  POR trebuie  sa  descrie  scopul  si  procedurile  agreate  ale  angajamentului,
suficient de detaliat incat sa permita Beneficiarului si Autoritatii de Management sa inteleaga natura
si aria de cuprindere a auditului si opinia de audit.
Utilizarea modelului de Raport prezentat in anexa nr. 2 este obligatorie.

1.5 Scopul lucrarii - Proceduri de aplicat
Auditorul va obtine, pe baza verificarilor, dovezi suficiente in vederea exprimarii unei opinii asupra
realitatii, legalitatii si conformitatii cheltuielilor efectuate de Beneficiar. Auditorul va mentiona in
cuprinsul Raportului constatarilor factuale daca a avut acces nelimitat la informatii si documente si
daca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru emiterea opiniei de audit.
Lista indicativa a tipurilor si naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate observa
cu ocazia verificarii cheltuielilor include:

• Registrele  contabile  prevazute  le  Legea  contabilitatii  nr.  82/1991,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare (in format eletronic si/sau hartie);

• Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate; 

• Balante de verificare analitice si sintetice (in format eletronic si/ sau hartie);

• Fise de cont pentru operatiuni diverse (in format eletronic si/sau hartie); 

• Note de contabilitate (in format eletcronic si/sau hartie); 

• Dosarele achizitiilor publice constituite conform prevederilor Legii nr. 98/2016, in functie



de tipul procedurilor de achizitie publica derulate de catre Beneficiar; 

• Contracte si formulare de comanda; 

• Facturi;

• Situatii de lucrari si situatii de plata; 

• Procese verbale de receptie finale si partiale; 

• Procese verbale de punere in functiune; 

• Note de receptie si constatare de diferente; 

• Extrase de cont si ordine de plata:

• Contracte de munca incheiate intre beneficiar si angajat; 

• Decizia prin care angajatul  este  desemnat sa faca parte din echipa de implementare si
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; 

• Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat in cadrul proiectului (inclusiv pentru contractele de
munca part-time) avizate de managerul de project; 

• State de salarii; 

• Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantitati fixe
carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fisa mijlocuiui fix, etc.

1.6 Obtinerea unei suficiente intelegeri a proiectului si a termenilor si conditiilor Contractului
de Finantare
Auditorul  are  obligatia  sa  dobandeasca  o  intelegere  suficienta  a  termenilor  si  conditiilor
Contractului de Finantare prin analiza acestuia si a anexelor sale, precum si a celorlalte informatii
relevante si prin verificari la Beneficiar.
Auditorul se va asigura ca va obtine o copie completa a Contractului de Finantate, a anexelor sale si
a  actelor  aditionale  (semnate  de  catre  Beneficiar  si  de  catre  Autoritatea  de  Management  si
Organismul Intermediar).
Auditorul va obtine si va verifica copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale /finale. De asemenea,
daca este cazul, auditorul va acorda o atentie deosebita regulilor privind subcontractarea.

2.     Procedura de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar
2.1.     Procedura generala
In aceasta etapa Auditorul va verifica daca:
      - cererea  de  rambursare  este  conforma  cu  conditiile  contractului  de finantare 

• beneficiarul tine o evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar
sistemul  contabil  utilizat este in  conformitate cu legislatia nationala in vigoare. 

      - este posibila evaluarea eficienta si eficace a cheltuielilor cuprinse in Cererea de rambursare
intermediara /finala. 

• Informatiile cuprinse in cererea de rambursare se reconciliaza cu sistemul de contabilitate si
inregistrarile Beneficiarului (ex. Balanta de verificare, inregistrari din conturile analitice si
sintetice)

2.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului
Auditorul  efectueaza  o  verificare  analitica  a  categoriilor  de  cheltuieli  cuprinse  Cererea  de
rambursare intermediara/finala si va analiza daca:



• categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din
bugetul proiectului prevazut in contractul de finantare

• cheltuieiile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectului

• cheltuielile au fost efectuate in conformitate prevederile Contractului de finantare

• cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislatia nationala si comunitara

• suma totala solicitata la plata de catre Beneficiar nu depaseste finantarea nerambursabila
prevazuta in Contractul de finantare.

• au fost efectuate modificari ale Bugetul proiectului prin transferuri intre liniile din cadrul
aceluiasi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, si daca acestea au afectat scopul principal al
proiectului/ au modificat valoarea totala eligibila a Proiectului.

• realocarile de fonduri s-au efectuat in limita unui procentului de 10% din suma inscrisa
initial (sau aprobata ca urmare a unui act aditional) 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 AM POR

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare
2.3.1. Categorii si tipuri de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar in Cererea de rambursare trebuie sa corespunda
cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt evidentiate distinct.

Categoriile de cheltuieli  pot fi,  in principiu,  defalcate in tipuri de cheltuieli  individuate sau
tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleasi caracteristici sau caracteristici asemanatoare. 

Forma si natura probei suport (de ex. O plata, un contract, o factura, etc.) si modul in care
cheltuiala este inregistrata (nota contabila, registrele de contabilitate), variaza in functie de tipul si
natura cheltuielilor si 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 si natura actiunii sau tranzactiei in cauza.
2.3.2. Selectarea cheltuielilor
Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli prezentate in Cererea de rambursare
intermediar/ 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  risc  a  auditorului
independent, exceptie facand verificarea achizitiilor publice care se va realiza in procent de 100%.

2.4. Verificarea cheltuielilor
Auditorul verifica cheltuielile  si  prezinta in  Raport toate exceptiile  care rezulta  din aceasta

verificare. Exceptiile verificarii reprezinta toate abaterile de la reglementarile cuprinse in termenii
de referinta 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:
2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor-conditii generate

Ca  regula  generala,  Auditorul  va  analiza  daca  cheltuielile  efectuate  de  catre  beneficiarii
proiectelor sunt justificate prin facturi si ordine de plata aferente sau alte documente contabile cu
valoare justificativa echivalenta.



Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a
beneficiarilor.

Pentru  a  fi  considerate  eligibile,  in  contextul  proiectului,  costurile  trebuie  sa  indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii generale:

• sa  fie  necesare  pentru  realizarea  proiectului,  sa  fie  prevazute  in  contractul  incheiat  cu
beneficiarul proiectului si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar
sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu;

• sa fie efectuate si 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;

• sa fie  inregistrate  in  contabilitatea  beneficiarului/  partenerului  avand la  baza  documente
justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale.
Documentele  originale  trebuie  sa  aiba  inscris  codul  proiectului  si  mentiunea  «Proiect
finantat din POR». Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile
documentelor suport/justificative ce insotesc cererea de rambursare;

• beneficiarul  va  tine  contabilitatea  proiectului  separat,  folosind  conturi  analitice  distincte
pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea proiectului;

• atribuirea contractelor de achizitii sa se faca in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

• beneficiarii  vor  derula  fondurile  aferente  pre-finantarii  proiectelor  prin  conturi  separate
deschise special pentru project

2.4.2 Exactitate si inregistrare
Auditorul verifica:

• daca  cheltuielile  pentru  o  tranzactie/operatiune  au  fost  inregistrate  cronologic,  atat  in
sistemul contabil al Beneficiarului cat si in Cererea de rambursare si sistematic in conturile
analitice distincte ale proiectului, in conformitate prevederile contractului de finantare

• daca  cheltuielile  pentru  o  tranzactie/operatiune  au  fost  incadrate  corect  in  capitolul/
subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului

• daca  cheltuielile  efectuate  sunt  conforme  cu  bugetul  proiectului  si  sunt  sustinute  prin
documente justificative corespunzatoare

• daca au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de
finantare.

2.4.3. Realitatea cheltuielilor
In aceasta etapa Auditorul va verifica:

• daca bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii si au
fost inregistrate in gestiune si in contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de
inregistrare

• daca lucrarile au fost executate si serviciile prestate;

• existenta documentelor care atesta ca bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile
prestate (factura fiscala si factura).

2.4.4. Verificarea achizitiilor publice
Auditorul va verifica:

- daca atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrari s-a facut in conformitate cu



prevederile legislatiei nationale si 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  si  a  contractelor  de  concesiune  de
servicii;

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

                        -  nediscriminarea
            - tratamentul egal
            - recunoasterea reciproca
            - transparenta
            - proportionalitatea
            - asumarea raspunderii

La analiza conformitatii achizitiilor publice desfasurate de Beneficiar cu legislatia aplicabiia in
domeniul achizitiilor publice, auditorul va avea in vedere urmatoarele etape si operatiuni, in functie
de procedura de achizitie publica derulata de Beneficiar:

Nr.
crt.

Etapa Operaţiunea

1 Intocmirea  programului  achiziţiilor
publice

- identificarea necesităţii;
- estimarea valorii;
- punerea în corespondenţă cu CPV/CPC;
- ierarhizarea;
- alegerea procedurii;
- elaborarea calendarului;
- definitivarea și aprobarea programului;
- dacă se impune, elaborarea și transmiterea
anunţului de intenţie.;

2. Elaborarea documentaţiei de atribuire -  stabilirea  specificaţiilor  tehnice  sau
documentaţiei descriptive;
-  stabilirea cerinţelor  minime de  calificare,
dacă este cazul, a criteriilor de selecţie;
- stabilirea criteriului de atribuire;
-  dacă  este  cazul,  solicitarea  garanţiei  de
participare;
- completarea Fișei de date a achiziţiei;
-  stabilirea  formularelor  și  modelelor
nestandardizate;
-  anunţ  către  Ministerul  Finantelor  Publice
privind verificarea procedurală;
-definitivarea documentaţiei de atribuire;

3. Chemarea la competiţie - publicarea anunţului de participare;
-  punerea  la  dispoziţie  a  documentaţiei  de
atribuire;
- răspuns la solicitările de clarificări;



-  reguli  de  participare  și  de  evitare  a
conflictului de interese;

4. Derularea procedurii de atribuire -  dacă  este  cazul,  primirea  candidaturii  și
selectarea candidaţilor;
-  dacă  este  cazul,  derularea  rundelor  de
discuţii;
- termen pentru elaborarea ofertlor;
- primirea ofertelor;
- deschiderea ofertelor;
- examinarea și evaluarea ofertelor;
- stabilirea ofertei câștigătoare;
- anularea procedurii, dacă este cazul.

5. Atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică sau încheierea acodului cadru

- notificarea rezultatului;
- perioada de așteptare;
- dacă este cazul, soluţionarea contestaţiilor;
-  semnarea  contractului  sau  încheierea
acordului-cadru;
- transmiterea spre publicare a unui anunţ de
atribuire;

6. Incheierea dosarului de achizitie publica - definitivarea dosarului de achizitie;
7. Derularea  contractului  sau  acordului-

cadru
- daca este cazul, constituirea garantiei de
buna executie;
- intrarea in efectivitate;
- indeplinirea obligatiilor asumate si receptii
partiale;

8. Finalizarea contractului - receptia finala;
-  daca  este  cazul,  eliberarea  garantiei  de
buna executie.

Auditorul  va  mentiona  in  raportul  de  audit  daca  a  identificat  cazuri  de  neconformitate  cu
procedurile  de  achizitii  iar  cheituielile  aferente  platii  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  astfel
achizitionate vor fi considerate neeligibile.

2.4.5. Costuri indirecte
Auditorul va verifica in ce masura aceste cheltuieli  se incadreaza in procentele ratelor forfetare
stabilite de AM/OI prin Contractul de finantare.


