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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 
Facultatea de Automatica si Calculatoare 
invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de 
achiziție publică „Servicii de audit –proiect H2020 ID 643636” 

 
 

1. Informații generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 
Adresa: str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.27 
Responsabil achiziție:ing.Corneliu Vasilachi 

Telefon: 0232701306 
Email: cvasilachi@ac.tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 22.12.2017, ora 
0900 și vor avea: codul CPV,  denumirea lotului si valoarea totala fara TVA 
conform caietului de sarcini publicat pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura 
de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la 
adresa de e-mail cvasilachi@ac.tuiasi.ro în termen de maxim 30 zile de la inițierea 
procedurii de achiziție directă pe seap (dacă este cazul – oferta tehnico-economică 
detaliată se va solicita în cazul achizițiilor de lucrări, servicii și furnizare produse 
complexe).  

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 



 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toateserviciile din caietul de sarcini. 
Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate 
produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc 
repere solicitate prin caietul de sarcini. 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă 
trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 Fișe tehnice / Mostre (nu este cazul). 
   

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:              Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 de zile 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de 

participare/caietul de sarcini: 
28.12.2017 

  
2. Obiectul contractului 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ☐ 
Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract: " Servicii de audit –proiect H2020 ID 643636” 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt

. 

Nr. 
lot 

Cod CPV 

Denumire 
produs/ser
viciu/lucra

re 

Can
t. 

buc 
Specificații tehnice 

Perioada 
de 

garantie 
(dacă 
este 

cazul) 
1.  

1 

79212100-4 Servicii de 
audit 

financiar 

1 

Conform caietului de sarcini - 

 
2.4 Valoarea estimativă a contractului: 
 16100 lei (fără T.V.A.)  
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție 
 45 zile 
 



2.6 Sursa/Surse de finanțare: 
proiect H2020 ID 643636  
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Facultatea de Automatica si Calculatoare, adresa:Iasi, str.prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr.27 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziție directă  
 
 
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut 
 

5. Garantia de buna executie  
- nu este cazul.  
Se va preciza exact modul de constituire a garanției: 
- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurări sau 
- depunerea la casierie a unor sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei sau 
- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale 
  

6. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei 
de recepție. Prețul contractului nu se actualizează. 

 
7.  Anunț de atribuire 

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina 
proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în 
termen de 15 zile de la data încheierii contractului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caiet de sarcini 

Servicii de audit financiar- Lot unic cod CPV 79212100-4 

nr.crt. Cod CPV Denumire serviciu U/M Cant. 

1.  79212100-4 
Servicii de audit financiar  

 
buc 1 

 



 
Date despre contextul proiectului si obiectivele acestuia 

Sound of Vision este un proiect ce include echipe de cercetători și organizații a căror activitate este 
dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere din 5 țări:  Islanda, România, Polonia, Ungaria și Italia. 
Proiectul este finantat de ComisiaEuropeana in cadrulprogramului Orizont 2020, in perioada 1 
ianuarie 2015 – 31 decemrie 2017. Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi este partnerer 
in acest proiect. Scopul proiectului este de a dezvolta un echipament original care să ajute 
persoanele nevăzătoare să perceapă mediul înconjurător într-un mod revoluționar. 

Sistemul Sound of Vision (SOV) va funcționa ca un înlocuitor al sistemului sensorial: va “simți” 
caracteristicile mediului și le vatransforma/traduce într-o reprezentare tactilă și auditivă care să fie 
ușor de interpretat de o persoană nevăzătoare. Astfel, sistemul SOV va ajuta persoanele cu 
deficiențe de vedere să se deplaseze în aproape orice mediu (interior sau exterior) fără a utiliza 
semnalizări predefinite sau alți senzori situați în împrejurimi, indiferent de condițiile de iluminare 
(zi/noapte, luminăartificială/naturală). 

Principiul de funcționare al sistemului SOV constă în a scana continuu mediulînconjurător în fața 
utilizatorului, a crea un model digital și a codifica acest model folosind sunete spațiale și stimuli 
tactili. 

Sistemulconstă din câteva componente care vor fi purtate de utilizator: o unitate de achiziție de 
imagini 3D montată pe o pereche de ochelari, o unitate miniaturizată de procesare, o unitate de 
redare audio și o unitate ce furnizează informații tactile.  

Scopul final al proiectuluieste de a dezvolta un produs care va avea un impact social important, prin 
îmbunătățirea stilulului de viață a persoanelor cu deficiențe de vedere și a îngrijitorilor lor, prin 
crearea unui sentiment de bunăstare, prin integraresocială și asistență medicală eficientă din punct 
de vedere economic. 

 

Serviciilesolicitate de la prestator 

Serviciile solicitate in caietul de sarcini sunt servicii de audit financiar pentru proiectul Orizont 
2020 nr. 643636 (H2020-PHC-2014-2015/H2020-PHC-2014-single-stage), cu titlul Natural sense 
of vision through acoustics and haptics (Sound of Vision). 

CANTITATEA: 1 raport de audit final 

 

Prestarea serviciului se va realiza la solicitarea scrisa a beneficiarului. 

Auditorul financiar va verifica dacă cheltuielile prezentate de beneficiar sunt făcute în interesul 
proiectului şi dacă acestea sunt corecte şi eligibile, respectând cerintele impuse de Comisia 
Europeana, precum şi clauzele din contractul de finanţare (acordul de grant). 

Auditorul va realiza auditul întregului proiect conform legislaţiei în vigoare şi cerinţelor 
finanţatorului. 

Auditorul va avea la dispoziţie 20 (douazeci) zile de la primirea documentelor pentru a prezenta 
raportul de audit. 

Raportul de audit va fi intocmit in limba engleza si va fi realizat conform modelului furnizat de  
finantator si care reprezinta parte integratnta a contractului de finantare (Anexa 5 a acordului de 
grant). Modelul raportului de audit este anexat prezentului caiet de sarcini, atat in limba engleza cat 
si in limba romana.   

Plata serviciilor se va face cu ordin de plata, dupa emiterea facturii fiscale. Facturava fi în soţită de 
un proces-verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a raportului de audit efectuat. aprobat de către 
autoritate acontractantă. 
 



Specificatiile tehnice si regulile desfasurarii activitatii de audit se regasesc in anexa la aceste 
instructiuni 
Personalul minim solicitat din parteaprestatorului 
Pentru prestarea serviciilor suport pentru procesele de achizitiepublica, prestatorul vapune la 
dispozitie urmatorul personal specializat:  

• Un auditor membru CAFR, cu vizavalabila la zi. Auditorul sa nu fi fost sanctionat in ultimii 
3 ani de Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR.  

 
Documentele necesare care trebuie sa insoteasca oferta: 

‐ Oferta financiară, cu exprimarea prețului/raport, în lei și evidențierea TVA; 
‐ Certificat de atestare a calității de auditor financiar pentru fonduri  europene eliberat de 

Camera Auditorilor Financiari din România, copie „conform cu originalul” semnată și 
ștampilată de reprezentantul legal; 

‐ Carnet de membru al Camerei  Auditorilor Financiari din România cu viza valabilă pentru 
anul 2017 cu mențiunea ”Activ”, copie ”conform cu originalul” semnată și ștampilată de 
reprezentantul legal. 

‐ Declarație pe proprie răspundere privind lista eventualelor sancțiuni din partea 
Departamentului de monitorizare al CAFR. 

Auditorul are competența de a efectua audituri legale ale documentelorcontabileînconformitate cu 
Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul 
legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 
83/349/CEE ale Consiliuluiși de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului sau cu alte 
reglementări naționale similare. 

‐  
 
 
 
Ofertatehnico-financiara, exprimat in lei  
In cadrul ofertei se vor specifica preturile pe intreaga activitate de audit 
Oferta va avea valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director proiect, 
Conf.dr.ing.Simona Caraiman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 5 
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ANEXA 5 

 

 

 

MODEL DE CERTIFICAT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE 

 

 

 
 În ceea ce privește opțiunile [cu caractere cursive, între paranteze pătrate]: a se selecta opțiunea 

aplicabilă. Opțiunile neselectate ar trebui șterse. 
 În ceea ce privește câmpurile cu [gri, între paranteze pătrate]: a se introduce datele corespunzătoare 

 
 
 
 
 
CUPRINS 

 
TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU UN RAPORT INDEPENDENT DE CONSTATĂRI FACTUALE 

PRIVIND COSTURILE DECLARATE ÎN TEMEIUL UNUI ACORD DE GRANT FINANȚAT PRIN 

PROGRAMUL-CADRU PENTRU CERCETARE ORIZONT 2020 

 

RAPORT INDEPENDENT DE CONSTATĂRI FACTUALE PRIVIND COSTURILE DECLARATE ÎN 

TEMEIUL UNUI ACORD DE GRANT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL-CADRU PENTRU CERCETARE 

ORIZONT 2020 
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Termeni de referință pentru un raport independent de constatări factuale privind costurile 

declarate  

în temeiul unui acord de grant finanțat prin Programul-cadru pentru cercetare și inovare 

Orizont 2020 

 

Prezentul document stabilește „termenii de referință (TR)” în temeiul cărora 

 

[OPȚIUNEA 1: [a se introduce denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] [OPȚIUNEA 2: [a se 

introduce denumirea terțului asociat] („terțul asociat”), terț asociat beneficiarului [a se introduce 

denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] 

 

convine să angajeze  

[a se introduce denumirea juridică a auditorului] („auditorul”) 

 

pentru a realiza un raport independent de constatări factuale („raportul”) cu privire la situația 

financiară (situațiile financiare)
1
 elaborată (elaborate) de [beneficiar] [terțul asociat] pentru acordul 

de grant Orizont 2020 [a se introduce numărul acordului de grant, titlul acțiunii, acronimul și durata de 

la/până la] („acordul”) și  

 

pentru a elibera un „Certificat privind situațiile financiare” („CFS” - Certificate on the Financial 

Statements) menționat la articolul 20.4 din acord, pe baza modelului de raportare obligatoriu prevăzut 

de Comisie. 

 

Acordul s-a încheiat în temeiul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (H2020) 

între beneficiar și [OPȚIUNEA 1: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană 

(„Comisia”)][OPȚIUNEA 2: Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (�„Euratom”), 

reprezentată de Comisia Europeană (�„Comisia”),][OPȚIUNEA 3: [Agenția Executivă pentru 

Cercetare (REA)] [Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)] [Agenția 

Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)] [Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

(EASME)] („Agenția”), în baza competențelor delegate de Comisia Europeană („Comisia”),]  

 

[Comisia] [Agenția] este menționată doar ca semnatară a acordului cu beneficiarul. [Uniunea 

Europeană][Euratom][Agenția] nu este parte la prezentul angajament.  

 

1.1 Obiectul angajamentului 

 

Coordonatorul trebuie să prezinte [Comisiei][Agenției] raportul final în termen de 60 de zile de la 

încheierea ultimei perioade de raportare, care trebuie să includă, printre alte documente, un CFS pentru 

fiecare beneficiar și pentru fiecare terț asociat care solicită o contribuție totală de minimum 325 000 

EUR, ca rambursare a costurilor reale și a costurilor unitare calculate pe baza practicilor sale obișnuite 

de contabilizare a costurilor (a se vedea articolul 20.4 din acord). CFS trebuie să acopere toate 

perioadele de raportare ale beneficiarului sau ale terțului asociat indicat mai sus. 

 

Beneficiarul trebuie să prezinte coordonatorului CFS-ul pentru el însuși și pentru terțul (terții) asociat 

(asociați) lui, în cazul în care CFS-ul trebuie să fie inclus în raportul final în conformitate cu articolul 

20.4 din acord.  

 

CFS este alcătuit din două documente separate: 

 

                                                 
1
  Prin care sunt declarate costurile în temeiul acordului (a se vedea formularul de „Model pentru situațiile 

financiare” din anexa 4 la acordul de grant). 
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- termenii de referință („TR”) care urmează să fie semnați de [beneficiar] [terțul asociat] și de 

auditor; 

- raportul independent de constatări factuale („raportul”) care trebuie să fie emis cu antetul 

auditorului, datat, ștampilat și semnat de auditor (sau de funcționarul public competent) și care 

cuprinde procedurile convenite („procedurile”) care trebuie aplicate de auditor, precum și 

constatările factuale standard („constatările”) care trebuie confirmate de auditor. 

 

În cazul în care CFS-ul trebuie să fie inclus în raportul final în conformitate cu articolul 20.4 din 

acord, cererea de plată a soldului aferent acordului nu poate fi făcută fără CFS. Cu toate acestea, plata 

pentru rambursarea costurilor acoperite de CFS nu împiedică Comisia,[ Agenția,] Oficiul European de 

Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi Europeană să realizeze verificări, analize, audituri și investigații 

în conformitate cu articolul 22 din acord. 

 

1.2 Responsabilități 

 

[Beneficiarul] [Terțul asociat]: 

 trebuie să elaboreze situația financiară (situațiile financiare) pentru acțiunea finanțată prin 

acord în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul acestuia. Situația financiară 

(situațiile financiare) trebuie să fie elaborată (elaborate) în conformitate cu sistemul contabil 

și de registre contabile, precum și în conformitate cu conturile și evidențele subiacente ale 

[beneficiarului] [terțului asociat]; 

 trebuie să trimită auditorului situația financiară (situațiile financiare); 

 este responsabil și răspunde pentru acuratețea situației financiare (situațiilor financiare); 

 este responsabil pentru integralitatea și acuratețea informațiilor furnizate, pentru a permite 

auditorului să deruleze procedurile. Trebuie să furnizeze auditorului o scrisoare de 

reprezentare, în scris, care să justifice respectivele situații. Scrisoarea de reprezentare, în scris, 

trebuie să specifice perioada acoperită de situațiile financiare și trebuie să fie datată; 

 acceptă faptul că auditorul nu poate îndeplini procedurile dacă nu are acces deplin la 

personalul și la documentele contabile ale [beneficiarului] [terțului asociat], precum și la alte 

evidențe și documente relevante. 

 

Auditorul:  

 [Opțiunea 1, implicită: are competența de a efectua audituri legale ale documentelor contabile 

în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 

2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a 

Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 

84/253/CEE a Consiliului sau cu alte reglementări naționale similare]. 

 [Opțiunea 2, dacă beneficiarul sau terțul asociat colaborează cu un funcționar public 

independent: este un funcționar public competent și independent în legătură cu care 

autoritățile naționale relevante au stabilit că deține capacitatea legală de a audita beneficiarul]. 

 [Opțiunea 3, dacă beneficiarul sau terțul asociat este o organizație internațională: este un 

auditor [intern] [extern] în conformitate cu reglementările și cu procedurile financiare interne 

ale organizației internaționale]. 

 

Auditorul: 

 trebuie să fie independent față de beneficiar [și de terțul asociat], în special, nu trebuie să fi 

fost implicat în pregătirea situației financiare (situațiilor financiare) a (ale) [beneficiarului] 

[terțului asociat]; 

 trebuie să planifice activitatea astfel încât procedurile să poată fi îndeplinite și constatările să 

poată fi evaluate; 

 trebuie să recurgă la procedurile stabilite și la formatul obligatoriu al raportului; 

 trebuie să își îndeplinească angajamentul în conformitate cu prezenții TR; 
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 trebuie să documenteze aspectele care sunt importante pentru justificarea raportului; 

 trebuie să își bazeze raportul pe dovezile adunate; 

 trebuie să înainteze raportul [beneficiarului] [terțului asociat]. 

Comisia stabilește procedurile care urmează să fie aplicate de auditor. Auditorul nu este responsabil 

pentru caracterul adecvat sau pertinența acestora. Întrucât prezentul angajament nu reprezintă un 

angajament de asigurare, auditorul nu furnizează o opinie de audit sau o declarație de asigurare.  

 

1.3 Standardele aplicabile 

 

Auditorul trebuie să respecte prezenții termeni de referință și
2
: 

 

- Standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru 

realizarea procedurilor agreate privind informațiile financiare emis de către Consiliul 

pentru standarde internaționale de audit și asigurare (International Auditing and Assurance 

Standards Board - IAASB); 

- Codul de etică al contabililor profesioniști emis de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA). Cu toate că ISRS 4400 specifică faptul 

că independența nu reprezintă o cerință pentru angajamentele privind realizarea 

procedurilor convenite, [Comisia] [Agenția] solicită ca auditorul să respecte și cerințele 

de independență din Cod. 

 

Raportul auditorului trebuie să menționeze faptul că nu există niciun conflict de interese între auditor 

și beneficiar [și terțul asociat] în ceea ce privește elaborarea raportului și trebuie să specifice – dacă 

serviciul este facturat – onorariul total plătit auditorului pentru întocmirea raportului. 

 

1.4 Raportarea 

 

Raportul trebuie redactat în limba acordului (a se vedea articolul 20.7).  

 

În temeiul articolului 22 din acord, Comisia[, Agenția], Oficiul European de Luptă Antifraudă și 

Curtea de Conturi au dreptul să auditeze orice activitate care este realizată în cadrul acțiunii și pentru 

care sunt declarate costuri de la bugetul [Uniunii Europene] [Euratom]. Aceasta include activitatea 

legată de prezentul angajament. Auditorul trebuie să asigure accesul la toate documentele de lucru (de 

exemplu, recalcularea tarifelor orare, verificarea duratei declarate a acțiunii) aferente acestei misiuni, 

dacă acest lucru este solicitat de Comisie [, de Agenție], de Oficiul European de Luptă Antifraudă sau 

de Curtea de Conturi Europeană.  

 

1.5 Termenul de predare 

 

Raportul trebuie furnizat până la [zz luna aaaa]. 

 

1.6 Alți termeni 

 

[[Beneficiarul][Terțul asociat] și auditorul pot utiliza prezenta secțiune pentru a conveni asupra altor 

termeni specifici, precum onorariile auditorului, răspunderea, legislația aplicabilă etc. Respectivii 

termeni specifici nu trebuie să intre în contradicție cu termenii specificați mai sus.] 

 

                                                 
2 
 Instituțiile Supreme de Audit care aplică standardele INTOSAI pot realiza procedurile în conformitate cu 

standardele internaționale corespunzătoare ale Instituțiilor Supreme de Audit și cu Codul de etică emis de 

INTOSAI în loc de standardul internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 și de Codul de etică al 

profesioniștilor contabili emis de IAASB și IESBA.  
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[denumirea juridică a auditorului] [denumirea juridică a [beneficiarului][terțului 

asociat]] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] [numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] [zz luna aaaa] 

Semnătura auditorului Semnătura [beneficiarului][terțului asociat] 
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Raport independent de constatări factuale privind costurile declarate  

în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 

 

 
(A se tipări cu antetul auditorului) 

 

Către 

[ numele persoanei (persoanelor) de contact], [funcția] 

[ denumirea[beneficiarului] [terțului asociat] ] 

[adresa] 

[zz luna aaaa] 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule [numele persoanei (persoanelor) de contact], 

 

Astfel cum s-a convenit în temeiul termenilor de referință din data de [zz luna aaaa]  

 

cu [OPȚIUNEA 1: [a se introduce denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)] [OPȚIUNEA 2: [a se 

introduce denumirea terțului asociat] („terțul asociat”), terț asociat beneficiarului [a se introduce 

denumirea beneficiarului] („beneficiarul”)], 

 

subsemnații,  

[numele auditorului] („auditorul”), 

cu sediul în 

[adresa completă/orașul/statul/provincia/țara], 

reprezentat de  

[numele și funcția reprezentantului autorizat], 

 

am îndeplinit procedurile convenite cu dumneavoastră cu privire la costurile declarate în situația 

financiară (situațiile financiare)
3
 a (ale) [beneficiarului] [terțului asociat] privind acordul de grant  

[a se introduce referința acordului de grant: numărul, titlul acțiunii și acronimul] („acordul”), 

 

cu o valoare totală a costurilor declarate de  

[valoarea totală] EUR, 

 

și cu o valoare totală a costurilor reale și a „costurilor directe cu personalul declarate drept costuri 

unitare, calculate în conformitate cu practicile obișnuite ale [beneficiarului] [terțului asociat] de 

contabilizare a costurilor” declarată în valoare de 

 

[suma costurilor reale totale și a costurilor directe cu personalul totale declarate drept costuri unitare 

calculate în conformitate cu practicile obișnuite ale [beneficiarului] [terțului asociat] de contabilizare 

a costurilor] EUR 

 

și prezentăm în continuare raportul independent de constatări factuale („raportul”) pe care l-am 

întocmit în formatul obligatoriu de raport convenit cu dumneavoastră. 

 

Raportul 

 

                                                 
3
  Prin care beneficiarul declară costurile în temeiul acordului (a se vedea formularul de „Model pentru 

situațiile financiare” din anexa 4 la Acord). 
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Angajamentul nostru a fost îndeplinit în conformitate cu termenii de referință („TR”) anexați la 

prezentul raport. Raportul include procedurile convenite („procedurile”) realizate și constatările 

factuale standard („constatările”) examinate.  

 

Procedurile au fost realizate exclusiv pentru a ajuta [Comisia] [Agenția] să evalueze dacă costurile 

[beneficiarului] [terțului asociat] au fost sau nu declarate, în conformitate cu acordul, în situația 

financiară (situațiile financiare) anexată (anexate). [Comisia] [Agenția] își formulează propriile 

concluzii pe baza raportului și a oricăror informații suplimentare pe care le-ar putea solicita. 

 

Domeniul de aplicabilitate a procedurilor a fost definit de Comisie. Prin urmare, auditorul nu este 

responsabil pentru caracterul adecvat sau pentru pertinența acestora. Deoarece procedurile îndeplinite 

nu constituie nici un audit și nici o revizuire efectuată în conformitate cu standardele internaționale de 

audit sau cu standardele internaționale privind angajamentele în materie de revizuire, auditorul nu 

formulează o declarație de asigurare cu privire la situațiile financiare.  

 

Dacă auditorul ar fi realizat proceduri suplimentare sau un audit al situațiilor financiare ale 

[beneficiarului] [terțului asociat] în conformitate cu standardele internaționale de audit sau cu 

standardele internaționale privind angajamentele în materie de revizuire, acesta ar fi putut avea în 

vedere alte aspecte, care ar fi fost incluse în raport. 

 

Constatări neaplicabile  

Am examinat situația financiară (situațiile financiare) menționate mai sus și am considerat următoarele 

constatări drept neaplicabile:  

Explicație (a se elimina din raport): 

Dacă o constatare nu este aplicabilă, aceasta trebuie marcată cu �„N.A.” („neaplicabilă”) pe rândul 

corespunzător din coloana din dreapta a tabelului, ceea ce înseamnă că respectiva constatare nu a trebuit să fie 

coroborată de auditor și că procedura aferentă (procedurile aferente) nu a(u) fost îndeplinită (îndeplinite).  

Motivele pentru neaplicarea unei anumite constatări trebuie să fie evidente, și anume:  

 i) dacă nu a fost declarat niciun cost în cadrul unei anumite categorii, atunci constatarea (constatările) 

și procedura (procedurile) aferente nu sunt aplicabile;  

ii) în cazul în care condițiile stabilite pentru aplicarea unei (unor) anumite proceduri nu sunt întrunite, 

constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente nu sunt aplicabile. De exemplu, în 

cazul „beneficiarilor cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro”, procedura și constatarea 

aferente „beneficiarilor cu conturi deschise în euro” nu se aplică. În mod similar, dacă nu se 

plătește o remunerație suplimentară, constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente 

în cazul remunerației suplimentare nu se aplică.  

 

Enumerați aici toate constatările considerate neaplicabile pentru prezentul angajament și 

explicați motivele neaplicabilității.  

…. 

 

Excepții  

În afara excepțiilor enumerate mai jos, [beneficiarul] [terțul asociat] a furnizat auditorului toate 

documentele și informațiile contabile necesare acestuia pentru a îndeplini procedurile prevăzute și 

pentru a evalua constatările. 

Explicație (a se elimina din raport): 

- Dacă auditorul nu a putut finaliza cu succes o procedură solicitată, aceasta trebuie marcată cu �„E” 

(„excepție”) pe rândul corespunzător din coloana din dreapta a tabelului. Dedesubt trebuie indicate 

motivele pentru care auditorul nu a putut îndeplini procedura, precum incapacitatea de a reconcilia 

informații-cheie sau indisponibilitatea datelor.  

- Dacă auditorul nu poate corobora o constatare standard după ce a îndeplinit procedura 

corespunzătoare, aceasta trebuie marcată, la rândul său, cu „E” („excepție”) și, acolo unde este 

posibil, trebuie explicate motivele pentru care constatarea nu a fost îndeplinită și posibilul impact al 
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acesteia.  

 

Enumerați aici orice excepții și adăugați orice informații cu privire la cauza și la posibilele 

consecințe ale fiecărei excepții, dacă acestea sunt cunoscute. În cazul în care excepția este 

cuantificabilă, includeți și suma corespunzătoare. 

….  
Exemplu (a se elimina din raport): 

1. Beneficiarul nu a putut justifica constatarea numărul 1 cu privire la …, deoarece …. 

2. Constatarea 30 nu a fost realizată pentru că metodologia utilizată de beneficiar pentru 

calcularea costurilor unitare a fost diferită de cea aprobată de Comisie. Diferențele au fost 

următoarele: … 

3. După realizarea procedurilor convenite pentru confirmarea constatării numărul 31, auditorul a 

descoperit o diferență de _____________ EUR. Diferența poate fi explicată prin …  

 

 

Alte observații 

 

Pe lângă raportarea cu privire la rezultatele procedurilor specifice realizate, auditorul ar dori să facă 

următoarele observații generale: 

 Exemplu (a se elimina din raport): 

1. În ceea ce privește constatarea numărul 8, condițiile pentru remunerația suplimentară au fost 

considerate întrunite, deoarece … 

2. Pentru a putea confirma constatarea numărul 15, am realizat următoarele proceduri 

suplimentare: ….  

 

Utilizarea prezentului raport 

 

Prezentul raport poate fi utilizat doar în scopul descris în obiectivul de mai sus. Acesta a fost elaborat 

exclusiv pentru uzul confidențial al [beneficiarului] [terțului asociat] și al [Comisiei] [Agenției] și 

doar pentru a fi prezentat [Comisiei] [Agenției] în legătură cu cerințele stabilite la articolul 20.4 din 

acord. Raportul nu poate fi utilizat de [beneficiar] [terțul asociat] sau de [Comisie] [Agenție] în 

niciun alt scop și nici nu poate să fie distribuit niciunor alte părți. [Comisia] [Agenția] poate să 

divulge raportul doar părților autorizate, în special Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 

Curții de Conturi Europene.  

 

Prezentul raport se referă doar la situația financiară (situațiile financiare) prezentată (prezentate) 

[Comisiei] [Agenției] de către [beneficiar] [terțul asociat] în legătură cu acordul. Prin urmare, acesta 

nu se extinde asupra niciunei (niciunor) alte situații financiare a (ale) [beneficiarului] [terțului 

asociat]. 

 

La elaborarea prezentului raport,
4
 nu a existat niciun conflict de interese între auditor și beneficiar [și 

terțul asociat]. Onorariul total plătit auditorului pentru întocmirea raportului a fost de ______ EUR 

(inclusiv TVA-ul deductibil în valoare de ______ EUR). 

 

                                                 
4
  Un conflict de interese apare atunci când obiectivitatea auditorului în întocmirea certificatului este 

compromisă, în realitate sau în teorie, de exemplu atunci când auditorul:  

-  a fost implicat în elaborarea situațiilor financiare;  

-  ar beneficia direct dacă certificatul ar fi acceptat; 

-  are o relație apropriată cu orice persoană care îl reprezintă pe beneficiar; 

-  este director, administrator de active sau partener al beneficiarului sau 

-  se află în orice altă situație care îi compromite independența sau capacitatea de a întocmi imparțial 

certificatul. 
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Așteptăm cu interes să discutăm raportul nostru cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice 

informații sau asistență suplimentară. 

 

 

[denumirea juridică a auditorului] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] 

Semnătura auditorului 
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Procedurile convenite care trebuie îndeplinite și constatările factuale standard care trebuie confirmate de auditor 
 

Comisia Europeană își rezervă dreptul (i) de a furniza auditorului instrucțiuni suplimentare cu privire la procedurile care trebuie urmate sau la faptele care 

trebuie constatate, precum și la modul în care acestea trebuie prezentate (aici pot să fie incluse acoperirea eșantionului și constatările) sau (ii) de a modifica 

procedurile, prin notificarea în scris a beneficiarului. Procedurile realizate de auditor pentru confirmarea constatărilor factuale standard sunt enumerate în 

tabelul următor. 

Dacă prezentul certificat se referă la un terț asociat, orice referire de mai jos la „beneficiar” trebuie considerată drept referire la „terțul asociat”. 

Coloana �„rezultat” are trei opțiuni diferite: „C”, „E” și „N.A.”: 

 ‘ „C”, de la „confirmat”, înseamnă că auditorul poate confirma „constatarea factuală standard” și că, prin urmare, nu există nicio excepție de raportat. 

 ‘ „E”, de la „excepție”, înseamnă că auditorul a îndeplinit procedurile, dar nu poate confirma „constatarea factuală standard” sau că auditorul nu a 

putut îndeplini o anumită procedură (de exemplu, pentru că a fost imposibil să reconcilieze informațiile-cheie sau datele nu au fost disponibile).  

 ‘ „N.A.”, de la „neaplicabil”, înseamnă că auditorul nu a trebuit să examineze constatarea și că procedura (procedurile) aferentă (aferente) nu a trebuit 

îndeplinită (nu au trebuit îndeplinite). Motivele neaplicării unei constatări trebuie să fie evidente, și anume (i) dacă nici un cost nu a fost declarat în 

cadrul unei anumite categorii, atunci constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferente nu sunt aplicabile; (ii) în cazul în care condițiile 

stabilite pentru aplicarea unei/unor anumite proceduri nu sunt întrunite, constatarea (constatările) și procedura (procedurile) aferentă (aferente) nu sunt 

aplicabile. De exemplu, în cazul „beneficiarilor cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro”, procedura aferentă „beneficiarilor cu conturi 

deschise în euro” nu este aplicabilă. În mod similar, dacă nu se plătește o remunerație suplimentară, constatarea (constatările) și procedura 

(procedurile) aferente în cazul remunerației suplimentare nu se aplică.  

 

 

Referință: Proceduri Constatare factuală standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

A 
COSTURILE REALE CU PERSONALUL ȘI COSTURILE UNITARE CALCULATE DE BENEFICIAR ÎN CONFORMITATE CU 

PRACTICA SA OBIȘNUITĂ DE CONTABILIZARE A COSTURILOR 

 Auditorul selectează un eșantion de persoane ale căror costuri au fost declarate în situația 

financiară (situațiile financiare), pentru a îndeplini procedurile indicate la punctele 

consecutive din prezenta secțiune A.  

(Eșantionul ar trebui selectat aleatoriu, astfel încât să fie reprezentativ. Dacă este vorba de 

mai puțin de 10 persoane (inclusiv salariații, persoanele fizice care lucrează în baza unui 

contract direct și personalul detașat de un terț), eșantionul trebuie să le includă pe toate; în 
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Referință: Proceduri Constatare factuală standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

caz contrar, eșantionul trebuie să includă minimum 10 persoane sau 10 % din total, luându-

se în considerare valoarea cea mai mare) 

Auditorul a selectat un eșantion de ______ persoane dintr-un total de ______ persoane. 

A.1 COSTURILE CU PERSONALUL 

În cazul persoanelor incluse în eșantion și care lucrează în baza unui contract de muncă sau a 

unui act echivalent (procedurile generale pentru costurile reale individuale cu personalul și 

pentru costurile cu personalul declarate drept costuri unitare) 

Pentru a confirma constatările factuale standard 1-5 enumerate în coloana de alături, auditorul 

a analizat următoarele documente și informații furnizate de beneficiar: 

o lista persoanelor incluse în eșantion, indicând perioada (perioadele) în care acestea au 

lucrat în cadrul acțiunii, funcția îndeplinită (clasificare sau categorie) și tipul 

contractului; 

o fișele de salariu ale salariaților incluși în eșantion; 

o reconcilierea costurilor cu personalul declarate în situația (situațiile) financiară 

(financiare) cu sistemul contabil (contabilitatea proiectului și registrul contabil 

general) și cu sistemul de salarii; 

o informații cu privire la statutul profesional și la condițiile de încadrare în muncă a 

personalului inclus în eșantion, în special contractele lor de muncă sau echivalentul 

acestora; 

o politica aplicată în mod obișnuit de beneficiar în ceea ce privește chestiunile salariale 

(de exemplu, politica salarială, politica orelor suplimentare, salarii variabile); 

o legislația națională aplicabilă în domeniul impozitelor, al ocupării forței de muncă și 

al securității sociale și 

o orice alt document care justifică costurile cu personalul declarate. 

1) Salariații au fost (i) angajați 

direct de beneficiar în 

conformitate cu legislația 

națională, (ii) sub 

responsabilitatea și 

supravegherea tehnică exclusivă 

a beneficiarului și (iii) 

remunerați în conformitate cu 

practicile obișnuite ale 

beneficiarului. 

 

2) Costurile cu personalul au fost 

înregistrate în sistemul 

contabil/de salarii al 

beneficiarului. 

 

3) Costurile au fost adecvat 

justificate și reconciliate cu 

conturile și cu evidențele 

salariale. 

 

4) Costurile cu personalul nu 

conțin elemente neeligibile. 
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Referință: Proceduri Constatare factuală standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

De asemenea, auditorul a verificat eligibilitatea tuturor componentelor retribuției (a se vedea 

articolul 6 din acordul de grant) și a recalculat costurile cu personalul pentru salariații incluși 

în eșantion. 

5) Nu au existat diferențe între 

costurile cu personalul facturate 

în cadrul acțiunii și costurile 

recalculate de auditor. 

 

Proceduri suplimentare pentru cazul în care se plătește o „remunerație suplimentară”  

Pentru a confirma constatările factuale standard 6-9 enumerate în coloana alăturată, auditorul: 

o a revizuit documentele relevante furnizate de beneficiar (forma juridică, obligațiile 

legale/statutare, politica obișnuită a beneficiarului cu privire la remunerația 

suplimentară, criteriile utilizate pentru calculul acesteia, practicile obișnuite de 

remunerare utilizate de beneficiar pentru proiecte finanțate în cadrul sistemelor 

naționale de finanțare...); 

o a recalculat valoarea remunerației suplimentare eligibile pentru acțiune pe baza 

documentelor justificative primite (activitate cu normă întreagă sau cu jumătate de 

normă, repartizarea exclusivă sau neexclusivă pentru acțiune, remunerația plătită în 

mod obișnuit pentru proiecte finanțate de sistemele naționale) pentru a obține 

echivalentul de normă întreagă/an și tariful proporțional (a se vedea datele colectate 

în cursul realizării procedurilor prevăzute la A.2 „Orele productive” și A.4 „Sistemul 

de pontaj”). 

„REMUNERAȚIE SUPLIMENTARĂ” ÎNSEAMNĂ ORICE PARTE A REMUNERAȚIEI CARE DEPĂȘEȘTE 

SUMA PE CARE PERSOANA ÎN CAUZĂ AR PRIMI-O DREPT PLATĂ PENTRU TIMPUL LUCRAT ÎN 

CADRUL UNOR PROIECTE FINANȚATE DE SISTEMELE NAȚIONALE. 

DACĂ ORICARE PARTE A REMUNERAȚIEI PLĂTITE SALARIAȚILOR ESTE CALIFICATĂ DREPT 

„REMUNERAȚIE SUPLIMENTARĂ” ȘI ESTE ELIGIBILĂ ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR DE LA ARTICOLUL 

6.2 PUNCTUL A.1, ACEASTA POATE FI FACTURATĂ DREPT COST ELIGIBIL PENTRU ACȚIUNE PÂNĂ 

LA CONCURENȚA URMĂTOAREI SUME: 

 (A) DACĂ PERSOANA LUCREAZĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ ȘI EXCLUSIV PENTRU ACȚIUNE PE 

6) Beneficiarul care a plătit 

„remunerația suplimentară” este 

o entitate juridică nonprofit. 

 

7) Valoarea remunerației 

suplimentare plătită a corespuns 

cu practicile de remunerare 

obișnuite ale beneficiarului și a 

fost plătită sistematic, ori de câte 

ori a fost solicitat același tip de 

activitate sau expertiză.  

 

8) Criteriile utilizate pentru 

calcularea remunerației 

suplimentare au fost obiective și 

au fost aplicate în mod general 

de către beneficiar, indiferent de 

sursa de finanțare utilizată. 

 

9) Valoarea remunerației 

suplimentare incluse în costurile 

cu personalul facturată în cadrul 

acțiunii a fost limitată la 8 000 

EUR per echivalent normă 
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Referință: Proceduri Constatare factuală standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

DURATA ÎNTREGULUI AN: PÂNĂ LA 8 000 EUR/AN; 

(B) DACĂ PERSOANA LUCREAZĂ EXCLUSIV PENTRU ACȚIUNE, DAR NU CU NORMĂ ÎNTREAGĂ 

SAU NU PE DURATA ÎNTREGULUI AN: PÂNĂ LA VALOAREA PROPORȚIONALĂ CORESPUNZĂTOARE 

DIN SUMA DE 8 000 EUR SAU 

(C) DACĂ PERSOANA NU LUCREAZĂ EXCLUSIV PENTRU ACȚIUNE: PÂNĂ LA VALOAREA 

PROPORȚIONALĂ CALCULATĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6.2 PUNCTUL A.1. 

întreagă/an (până la valoarea 

proporțională echivalentă dacă 

persoana nu a lucrat cu normă 

întreagă în cadrul acțiunii pe tot 

timpul anului sau dacă nu a 

lucrat exclusiv în cadrul 

acțiunii). 

Proceduri suplimentare în cazul în care se aplică „costurile unitare calculate de beneficiar 

în conformitate cu practicile sale obișnuite de contabilizare a costurilor”:  

În afară de îndeplinirea procedurilor indicate mai sus pentru confirmarea constatărilor 

factuale standard 1-5 și, dacă este cazul, și 6-9, auditorul a îndeplinit și următoarele proceduri 

pentru confirmarea constatărilor factuale standard 10-13 enumerate în coloana alăturată: 

o a obținut o descriere a practicii de contabilizare a costurilor aplicate în mod obișnuit 

de beneficiar pentru calcularea costurilor unitare; 

o a analizat dacă practica obișnuită a beneficiarului de contabilizare a costurilor a fost 

aplicată situațiilor financiare care fac obiectul prezentului CFS; 

o a verificat dacă salariații incluși în eșantion au fost trecuți la categoria corectă (în 

conformitate cu criteriile utilizate de beneficiar pentru stabilirea categoriilor de 

personal) prin revizuirea contractelor/evidențelor privind resursele umane sau 

evidențelor de contabilitate analitică; 

o a verificat să nu existe nicio diferență între valoarea totală a costurilor cu personalul 

utilizată la calcularea costului per unitate și valoarea totală a costurilor cu personalul 

10) Costurile cu personalul incluse 

în situația financiară au fost 

calculate în conformitate cu 

practica obișnuită a 

beneficiarului de contabilizare 

a costurilor. Această 

metodologie a fost utilizată în 

mod sistematic în cadrul 

tuturor acțiunilor H2020. 

 

11) Salariații au fost încadrați în 

categoria corectă. 
 

12) Costurile totale cu personalul 

utilizate la calcularea 

costurilor unitare au fost 

compatibile cu cheltuielile 

înregistrate în conturile 

statutare. 
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înregistrată în conturile statutare; 

o a verificat dacă costurile reale cu personalul au fost ajustate pe baza elementelor 

bugetate sau estimate și, dacă da, a verificat dacă elementele utilizate sunt efectiv 

relevante pentru calcul, dacă sunt obiective și susținute de documente. 

13) Toate elementele estimate sau 

bugetate utilizate de beneficiar 

la calcularea costurilor sale 

unitare au fost relevante pentru 

calcularea costurilor cu 

personalul și au corespuns 

unor informații obiective și 

verificabile. 

 

Pentru persoanele fizice incluse în eșantion și care lucrează cu beneficiarul în baza unui 

contract direct altul decât un contract de muncă, precum consultanții (exclusiv 

subcontractanții). 

Pentru a confirma constatările factuale standard 14-18 enumerate în coloana de alături, 

auditorul a analizat următoarele documente și informații furnizate de beneficiar: 

o contractele, în special costul, durata contractului, fișa postului, locul de muncă, 

dreptul de proprietate asupra rezultatelor și obligațiile de raportare către beneficiar; 

o condițiile de încadrare în muncă a personalului din aceeași categorie, pentru a 

compara costurile și 

o orice alte documente care justifică costurile declarate și înregistrarea acestora (de 

exemplu, facturi, evidențe contabile etc.). 

14) Persoana fizică în cauză a 

lucrat în condiții similare cu 

cele în care lucrează un 

salariat, în special, în ceea ce 

privește modul de organizare a 

muncii, sarcinile executate și 

locul executării acestora. 

 

 

15) Rezultatele lucrărilor efectuate 

aparțin beneficiarului sau, în 

caz contrar, beneficiarul a 

obținut toate drepturile 

necesare pentru a-și îndeplini 

obligațiile ca și când 

rezultatele respective ar fi fost 

generate de el. 

 

16) Costurile cu acestea nu au fost 

semnificativ diferite de cele cu 

personalul care îndeplinește 

sarcini similare în baza unui 

contract de muncă încheiat cu 

beneficiarul. 
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17) Costurile au fost justificate 

prin probe de audit și au fost 

înregistrate în conturi. 

 

Pentru personalul detașat de un terț și inclus în eșantion (exclusiv subcontractanții) 

Pentru a confirma constatările factuale standard 19-22 enumerate în coloana de alături, 

auditorul a analizat următoarele documente și informații furnizate de beneficiar: 

o contractul (contractele) de detașare a acestora, în special în ceea ce privește costurile, 

durata, fișa postului, locul de muncă și dreptul de proprietate asupra rezultatelor; 

o în cazul în care beneficiarul a plătit terțul pentru resursa pusă la dispoziție 

(contribuție în natură contra unei plăți): orice documente care justifică costurile 

declarate (de exemplu, contract, factură, transfer bancar și dovada înregistrării în 

sistemul contabil/de salarii etc.) și reconcilierea situației (situațiilor) financiare cu 

sistemul contabil (contabilitatea proiectului și registrul contabil general), precum și 

orice dovadă că suma facturată de terț nu a inclus niciun profit;  

o în cazul în care beneficiarul nu face nicio plată terțului pentru resursa pusă la 

dispoziție (contribuție în natură gratuită): dovada costului real suportat de terț pentru 

resursa pusă gratuit la dispoziția beneficiarului, precum o situație a costurilor 

suportate de terț și dovada înregistrării în sistemul contabil/de salarii al terțului;  

o orice alte documente care justifică costurile declarate (de exemplu, facturi etc.). 

18) Personalul detașat a raportat 

beneficiarului și a lucrat la 

sediul acestuia (cu excepția 

cazurilor în care s-a convenit 

altfel cu beneficiarul).  

 

19) Rezultatele lucrărilor efectuate 

aparțin beneficiarului sau, în 

caz contrar, beneficiarul a 

obținut toate drepturile 

necesare pentru a-și îndeplini 

obligațiile ca și când 

rezultatele respective ar fi fost 

generate de el. 

 

Dacă personalul este detașat 

contra unei plăți:  

20) Costurile declarate au fost 

justificate cu documente și au 

fost înregistrate în conturile 

beneficiarului. Terțul nu a 

inclus niciun profit.  

 

Dacă personalul este detașat fără 

plată:  

21) Costurile declarate nu au 

depășit costurile terțului 

înregistrate în conturile 
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acestuia și au fost justificate cu 

documente. 

A.2 ORELE PRODUCTIVE 

Pentru a confirma constatările factuale standard 23-28 enumerate în coloana alăturată, 

auditorul a analizat documentele relevante, în special legislația națională, contractele și 

contractele colective de muncă și fișele de pontaj ale persoanelor incluse în eșantion, pentru a 

verifica dacă: 

o orele productive anuale aplicate au fost calculate în conformitate cu una dintre 

metodele descrise în continuare,  

o ratele echivalentului normă întreagă pentru salariații care nu lucrează cu normă 

întreagă au fost calculate corect. 

Dacă beneficiarul a aplicat metoda B, auditorul a verificat corectitudinea cu care s-a calculat 

numărul total de ore lucrate și dacă orele lucrătoare anuale au fost specificate în contracte.  

Dacă beneficiarul a aplicat metoda C, auditorul a verificat dacă „orele productive anuale” 

aplicate la calcularea tarifului orar au reprezentat echivalentul a cel puțin 90 % din „orele 

lucrătoare anuale standard”. Auditorul poate face acest lucru doar în situația în care calculul 

orelor lucrătoare anuale standard poate fi justificat cu documente, precum legislația națională, 

contractele colective de muncă și contractele de muncă.  

 ORELE PRODUCTIVE ALE BENEFICIARULUI PENTRU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU NORMĂ 

ÎNTREAGĂ SE CALCULEAZĂ PRINTR-UNA DINTRE URMĂTOARELE METODE:  

A. 1 720 DE ORE PRODUCTIVE ANUALE (PROPORȚIONAL PENTRU PERSOANELE CARE NU 

LUCREAZĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ) 

B. NUMĂRUL TOTAL DE ORE LUCRATE DE O PERSOANĂ PENTRU BENEFICIAR ÎN ANUL RESPECTIV 

22) Beneficiarul a aplicat metoda 
[se selectează una dintre opțiuni, 

iar celelalte se șterg] 

[A: 1 720 ore] 

[B: „numărul total de ore 

lucrate”] 

[C: �„orele productive anuale 

standard” utilizate corespund 

practicilor contabile obișnuite] 

 

23) Orele productive au fost 

calculate anual. 
 

24) Pentru salariații care nu 

lucrează cu normă întreagă, 

rata echivalentului normă 

întreagă s-a aplicat corect. 

 

Dacă beneficiarul a aplicat metoda 

B: 

25) Calculul numărului de �„ore 

lucrătoare anuale”, de ore 

suplimentare și de absențe a 

putut să fie verificat pe baza 

documentelor furnizate de 

beneficiar.  
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(ACEASTĂ METODĂ MAI ESTE MENȚIONATĂ ȘI CA „NUMĂR TOTAL AL ORELOR LUCRATE” ÎN 

COLOANA ALĂTURATĂ). NUMĂRUL TOTAL DE ORE LUCRATE A FOST CALCULAT DUPĂ CUM 

URMEAZĂ: ORELE LUCRĂTOARE ANUALE AFERENTE PERSOANEI ÎN CAUZĂ, ÎN CONFORMITATE 

CU CONTRACTUL DE MUNCĂ, CU CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ APLICABIL SAU CU 

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ, PLUS ORELE SUPLIMENTARE EFECTUATE, MINUS ABSENȚELE 

(PRECUM CONCEDIUL MEDICAL SAU CONCEDIUL SPECIAL). 

C. NUMĂRUL STANDARD DE ORE ANUALE APLICAT ÎN GENERAL DE BENEFICIAR PENTRU 

PERSONALUL SĂU ÎN CONFORMITATE CU PRACTICILE SALE OBIȘNUITE DE CONTABILIZARE A 

COSTURILOR (ACEASTĂ METODĂ MAI ESTE MENȚIONATĂ ȘI CA ‘ „ORE PRODUCTIVE ANUALE 

STANDARD” ÎN COLOANA ALĂTURATĂ). ACEST NUMĂR TREBUIE SĂ FIE ECHIVALENT CU CEL 

PUȚIN 90 % DIN NUMĂRUL DE ORE LUCRĂTOARE ANUALE STANDARD. 

 

„ORELE LUCRĂTOARE ANUALE” ÎNSEAMNĂ PERIOADA ÎN CARE PERSONALUL TREBUIE SĂ 

LUCREZE, SĂ SE AFLE LA DISPOZIȚIA ANGAJATORULUI ȘI SĂ ÎȘI DESFĂȘOARE ACTIVITATEA SAU SĂ 

ÎȘI ÎNDEPLINEASCĂ ÎNDATORIRILE PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ÎN 

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ APLICABIL SAU ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PRIVIND TIMPUL DE 

LUCRU. 

25.1) Beneficiarul calculează 

tarifele orare pentru 

întregul exercițiu financiar 

aplicând procedura A.3 

(metoda B nu poate fi 

utilizată de beneficiarii 

care calculează tarifele 

orare pe lună). 

Dacă beneficiarul a aplicat metoda 

C: 

26) Calculul numărului de „ore 

lucrătoare anuale standard” a 

putut să fie verificat pe baza 

documentelor furnizate de 

beneficiar. 

 

27) „Orele productive anuale” 

utilizate pentru calcularea 

tarifului orar au fost 

consecvente cu practicile de 

contabilizare a costurilor 

utilizate în mod obișnuit de 

beneficiar și au reprezentat 

echivalentul a cel puțin 90 % 

din „orele lucrătoare anuale”. 

 

A.3 TARIFELE ORARE ALE PERSONALULUI 

I) Pentru costurile unitare calculate în conformitate cu practicile de contabilizare a costurilor 

utilizate în mod obișnuit de beneficiar (costuri unitare):  

28) Beneficiarul a aplicat metoda 

[se selectează una dintre 

opțiuni, iar celelalte se șterg]: 

[Opțiunea I: „Costurile unitare 
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Dacă beneficiarul deține un „Certificat privind metodologia de calculare a costurilor unitare” 

(CoMUC - Certificate on Methodology to calculate unit costs) aprobat de Comisie, 

beneficiarul furnizează auditorului o descriere a metodologiei aprobate și scrisoarea de 

acceptare a Comisiei. Auditorul a verificat dacă beneficiarul a utilizat într-adevăr 

metodologia aprobată. În acest caz, nu mai sunt necesare alte verificări.  

Dacă beneficiarul nu deține un „Certificat privind metodologia de calculare a costurilor 

unitare” (CoMUC) aprobat de Comisie sau dacă metodologia aprobată nu a fost aplicată, 

auditorul: 

o a analizat documentația furnizată de beneficiar, inclusiv manualele și orientările 

interne care explică modul de calculare a tarifelor orare; 

o a recalculat costurile unitare (tarifele orare) ale personalului inclus în eșantion, 

urmând rezultatele procedurilor efectuate la punctele A.1 și A.2. 

II) Pentru tarifele orare individuale:  

Auditorul: 

o a analizat documentația furnizată de beneficiar, inclusiv manualele și orientările 

interne care explică modul de calculare a tarifelor orare; 

o a recalculat tarifele orare ale membrilor personalului incluși în eșantion (recalcularea 

tuturor tarifelor orare dacă beneficiarul utilizează tarife anuale, recalcularea a trei luni 

alese aleatoriu pentru fiecare an și pentru fiecare persoană dacă beneficiarul 

utilizează tarife lunare) ca urmare a rezultatelor procedurilor menționate la punctele 

A.1 și A.2; 

o (numai în cazul utilizării tarifelor lunare) a confirmat că timpul petrecut în concediu 

parental nu este dedus și că, în cazul în care unele părți din remunerația de bază sunt 

generate pe o perioadă mai lungă de o lună, beneficiarul a inclus numai partea 

generată în luna respectivă.  

 

(tarifele orare) au fost 

calculate în conformitate cu 

practicile de contabilizare a 

costurilor utilizate în mod 

obișnuit de beneficiar.”] 

[Opțiunea II: Au fost aplicate 

tarife orare individuale] 

Pentru opțiunea I privind costurile 

unitare și dacă beneficiarul aplică 

metodologia aprobată de Comisie 

(CoMUC):  

29) Beneficiarul a utilizat 

metodologia aprobată de 

Comisie pentru a calcula 

tarifele orare. Aceasta a 

corespuns practicilor de 

contabilizare a costurilor 

utilizate în mod obișnuit de 

organizație și a fost aplicată 

consecvent pentru toate 

activitățile, indiferent de sursa 

finanțării. 

 

Pentru opțiunea I privind costurile 

unitare și dacă beneficiarul aplică 

o metodologie care nu este 

aprobată de Comisie: 

30) Costurile unitare recalculate de 

auditor au fost aceleași ca și 
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„COSTURILE UNITARE CALCULATE DE BENEFICIAR ÎN CONFORMITATE CU PRACTICILE SALE 

OBIȘNUITE DE CONTABILIZARE A COSTURILOR”: 

SE CALCULEAZĂ PRIN ÎMPĂRȚIREA VALORII TOTALE A COSTURILOR CU PERSONALUL DIN 

CATEGORIA CĂREIA ÎI APARȚINE SALARIATUL, VERIFICATĂ ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE 

LA PUNCTUL A.1, LA NUMĂRUL DE ECHIVALENTE NORMĂ ÎNTREAGĂ ȘI LA TOTALUL ORELOR 

PRODUCTIVE ANUALE ALE ACELEIAȘI CATEGORII, CALCULATE DE BENEFICIAR ÎN CONFORMITATE 

CU PROCEDURA DE LA PUNCTUL A.2. 

TARIFUL ORAR PENTRU COSTURILE REALE INDIVIDUALE CU PERSONALUL: 

ACEST TARIF SE CALCULEAZĂ ÎN CONFORMITATE CU UNA DINTRE OPȚIUNILE DE MAI JOS: 

 

A) [OPȚIUNE IMPLICITĂ] PRIN ÎMPĂRȚIREA VALORII ANUALE REALE A COSTURILOR CU 

PERSONALUL AFERENTE UNUI SALARIAT, VERIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA 

PUNCTUL A.1, LA NUMĂRUL DE ORE PRODUCTIVE ANUALE, VERIFICAT ÎN CONFORMITATE CU 

PROCEDURA DE LA PUNCTUL A.2 (TARIF ORAR PENTRU ÎNTREGUL EXERCIȚIU FINANCIAR); 

 

B) PRIN ÎMPĂRȚIREA VALORII LUNARE REALE A COSTURILOR CU PERSONALUL AFERENTE UNUI 

SALARIAT, VERIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA PUNCTUL A.1, LA 1/12 DIN 

NUMĂRUL DE ORE PRODUCTIVE ANUALE, VERIFICAT ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE LA 

PUNCTUL A.2 (TARIF ORAR LUNAR). 

tarifele aplicate de beneficiar. 

Pentru opțiunea II privind tarifele 

orare individuale: 

31) Tarifele orare recalculate de 

auditor au fost aceleași ca și 

tarifele aplicate de beneficiar. 

31.1) Beneficiarul a utilizat o 

singură opțiune (pe exercițiu 

financiar întreg sau pe lună) 

pe parcursul fiecărui exercițiu 

financiar examinat. 

31.2) Tarifele orare nu includ 

remunerația suplimentară. 

 

A.4 SISTEMUL DE PONTAJ 

Pentru a verifica dacă sistemul de pontaj asigură îndeplinirea tuturor cerințelor minime și 

dacă orele declarate pentru acțiune au fost corecte, exacte și adecvat autorizate și justificate 

cu documente, auditorul a întreprins următoarele verificări în cazul persoanelor incluse în 

eșantion care au declarat ore lucrate în cadrul acțiunii pe baza fișelor de pontaj: 

o descrierea sistemului de pontaj furnizată de beneficiar (înregistrarea, autorizarea, 

prelucrarea în sistemul de resurse umane); 

32) Toate persoanele și-au 

înregistrat orele dedicate 

acțiunii 

zilnic/săptămânal/lunar, 

utilizând un sistem 

convențional/computerizat. 

(se elimină răspunsurile care 

nu sunt aplicabile) 
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o punerea în aplicare efectivă a acestuia; 

o fișele de pontaj au fost semnate de salariați cel puțin lunar (pe hârtie sau pe suport 

electronic) și au fost autorizate de managerul de proiect sau de un alt manager; 

o orele declarate au fost lucrate pe durata proiectului; 

o nu au existat ore declarate ca fiind lucrate pentru acțiune dacă evidențele resurselor 

umane indică absențe datorate zilelor libere sau concediului medical (verificări 

încrucișate suplimentare privind deplasările sunt prezentate în continuare, la punctul 

B.1); 

o orele facturate în cadrul acțiunii au corespuns celor din sistemul de pontaj. 

 

DOAR ORELE LUCRATE ÎN CADRUL ACȚIUNII POT SĂ FIE FACTURATE. TOATE ORELE LUCRATE 

CARE URMEAZĂ SĂ FIE FACTURATE SE ÎNREGISTREAZĂ PE ÎNTREAGA DURATĂ A PROIECTULUI ȘI SE 

JUSTIFICĂ ÎN MOD ADECVAT PRIN DOVEZI CARE SĂ LE ATESTE VERIDICITATEA ȘI FIABILITATEA (A 

SE VEDEA PREVEDERILE SPECIFICE DE MAI JOS CU PRIVIRE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ 

EXCLUSIV ÎN CADRUL ACȚIUNII FĂRĂ FIȘE DE PONTAJ). 

33) Fișele lor de pontaj au fost 

autorizate cel puțin lunar de 

către managerul de proiect sau 

de un alt superior. 

 

34) Orele declarate au fost lucrate 

pe durata proiectului și au fost 

coerente cu 

prezențele/absențele 

înregistrate în evidențele 

resurselor umane. 

 

35) Nu au existat diferențe între 

numărul de ore facturate în 

cadrul acțiunii și numărul de 

ore înregistrate. 

 

În cazul în care persoanele lucrează exclusiv în cadrul acțiunii, dar fără fișe de pontaj  

În ceea ce privește persoanele selectate care au lucrat exclusiv în cadrul acțiuni, dar fără fișe 

de pontaj, auditorul a verificat dovezile disponibile care demonstrează că respectivele 

persoane au fost în fapt dedicate exclusiv acțiunii și că beneficiarul a semnat o declarație prin 

care confirmă faptul că acestea au lucrat exclusiv în cadrul acțiunii. 

36) Afectarea exclusivă se justifică 

printr-o declarație semnată de 

beneficiar și prin orice alte 

dovezi adunate.  

 

B COSTURILE DE SUBCONTRACTARE   

B.1 Auditorul a obținut costurile de subcontractare detaliate/defalcate și a verificat ______ 

elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 elemente, este necesară 

verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar trebui să includă 

37) Utilizarea costurilor de 

subcontractare declarate a fost 

prevăzută în anexa 1, iar 

costurile au fost declarate în 
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minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea mai mare). 

Pentru a confirma constatările factuale standard 38-42 enumerate în coloana alăturată, 

auditorul a analizat următoarele elemente incluse în eșantion: 

o utilizarea subcontractanților a fost prevăzută la anexa 1; 

o costurile de subcontractare au fost declarate în categoria „subcontractare” din situația 

financiară; 

o documentele justificative cu privire la procedura de selectare și atribuire au fost 

respectate; 

o beneficiarul a asigurat cel mai bun raport calitate-preț (elementele-cheie pentru 

evaluarea respectării acestui principiu sunt atribuirea subcontractului ofertantului cu 

cel mai bun raport calitate-preț, în condiții de transparență și de tratament egal. În 

cazul în care a fost utilizat un contract-cadru existent, beneficiarul s-a asigurat că 

acesta a fost stabilit în baza principiului privind asigurarea celui mai bun raport 

calitate-preț, în condiții de transparență și tratament egal). 

În special, 

i. dacă beneficiarul a acționat în calitate de autoritate contractantă, în sensul Directivei 

2004/18/CE (sau 2014/24/UE) sau al Directivei 2004/17/CE (sau 2014/25/UE), 

auditorul a verificat dacă s-a respectat legislația națională în domeniul achizițiilor 

publice și dacă subcontractarea a fost conformă cu termenii și cu condițiile acordului; 

ii. dacă beneficiarul nu a intrat în categoria menționată mai sus, auditorul a verificat 

dacă beneficiarul a respectat normele privind achizițiile pe care le aplică de obicei, 

precum și termenii și condițiile acordului. 

În ceea ce privește elementele incluse în eșantion, auditorul a verificat, de asemenea, dacă: 

situațiile financiare la 

categoria „subcontractare”. 

38) Au existat documente privind 

solicitări adresate unor 

furnizori diferiți, oferte diferite 

și evaluarea ofertelor anterior 

selectării furnizorului în 

conformitate cu procedurile 

interne și cu normele în 

materie de achiziții. 

Subcontractele au fost atribuite 

în conformitate cu principiul 

celui mai bun raport calitate-

preț. 

(Dacă nu au fost colectate 

oferte diferite, auditorul 

explică motivele oferite de 

beneficiar, în coloana 

„Excepții” a raportului. 

Comisia va analiza aceste 

informații pentru a evalua 

dacă aceste costuri pot fi 

acceptate drept eligibile.) 

 

39) Subcontractele nu au fost 

atribuite altor beneficiari din 

cadrul consorțiului. 
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Referință: Proceduri Constatare factuală standard 

Rezultat 

(C / E / 

N.A.) 

o subcontractele nu au fost atribuite altor beneficiari din cadrul consorțiului; 

o au fost semnate acorduri între beneficiar și subcontractant; 

o au existat dovezi privind faptul că serviciile au fost furnizate de subcontractant. 

40) Toate subcontractele au fost 

justificate de acorduri semnate 

între beneficiar și 

subcontractant. 

 

41) Au existat dovezi că serviciile 

au fost furnizate de 

subcontractanți. 

 

C COSTURI AFERENTE ACORDĂRII DE SPRIJIN FINANCIAR UNOR TERȚI   

C.1 Auditorul a obținut detalierea/defalcarea costurilor aferente acordării de sprijin 

financiar unor terți și a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există 

mai puțin de 10 elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz 

contrar, eșantionul ar trebui să includă minimum 10 articole sau 10 % din total, luându-se în 

considerare valoarea cea mai mare). 

 

Auditorul a verificat dacă au fost întrunite următoarele condiții minime: 

a) valoarea maximă a sprijinului financiar acordat fiecărui terț nu a depășit 60 000 

EUR, cu excepția cazurilor menționate explicit în anexa 1; 

 

b) sprijinul financiar acordat unor terți a fost convenit în anexa 1 la acord și au fost 

respectate celelalte prevederi privind acordarea de sprijin financiar unor terți incluse 

în anexa 1. 

42) Toate condițiile minime au 

fost respectate. 
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D ALTE COSTURI REALE DIRECTE 

D.1 COSTURILE DE DEPLASARE ȘI DIURNELE AFERENTE  

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 

elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar 

trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea 

mai mare). 

Auditorul a inspectat eșantionul și a verificat dacă: 

o costurile de deplasare și diurnele au fost conforme cu politica în materie de deplasări 

aplicată în mod obișnuit de beneficiar. În acest context, beneficiarul a furnizat dovezi 

privind politica pe care o aplică de obicei în materie de costuri de deplasare (de exemplu, 

utilizarea biletelor de clasa I, rambursarea de către beneficiar pe bază de costuri reale, de 

sumă forfetară sau de diurne), pentru a permite auditorului să compare costurile de 

deplasare facturate cu politica respectivă; 

o costurile de deplasare sunt corect identificate și alocate acțiunii (de exemplu, călătoriile au 

legătură directă cu acțiunea) prin analizarea documentelor justificative relevante, precum 

procesele-verbale ale întâlnirilor, ale atelierelor de lucru sau ale conferințelor, 

înregistrarea acestora în contul corect al proiectului, compatibilitatea lor cu fișele de 

pontaj sau cu datele/durata atelierului de lucru/conferinței; 

o nu au fost declarate costuri neeligibile sau cheltuieli excesive ori abuzive (a se vedea 

articolul 6.5 din MAG). 

43) Costurile au fost suportate, aprobate 

și rambursate în conformitate cu 

politica privind deplasările aplicată 

în mod obișnuit de beneficiar.  

 

44) A existat o legătură între deplasare 

și acțiune. 
 

45) Documentele justificative au fost 

conforme unele cu altele din punctul 

de vedere al obiectului deplasării, al 

datelor și al duratei și au fost 

reconciliate cu fișele de pontaj și cu 

sistemul contabil.  

 

46) Nu au fost declarate costuri 

neeligibile sau cheltuieli excesive 

ori abuzive.  

 

D.2 COSTURILE DE AMORTIZARE A ECHIPAMENTELOR, A INFRASTRUCTURII SAU 

A ALTOR ACTIVE 

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 

elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar 

trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea 

mai mare). 

În ceea ce privește „echipamentele, infrastructura sau alte active” (denumite în continuare „activul 

(activele)”) selectate în eșantion, auditorul a verificat dacă: 

o activele au fost achiziționate în conformitate cu instrucțiunile și procedurile interne ale 

beneficiarului; 

47) Au fost respectate normele, 

principiile și ghidurile privind 

achizițiile. 

 

48) A existat o legătură între acordul de 

grant și activul facturat în cadrul 

acțiunii. 

 

49) Activul facturat în cadrul acțiunii a 

putut fi urmărit în evidențele 

contabile și în documentele 

justificative. 
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o acestea au fost alocate corect acțiunii (cu documente justificative precum bon de livrare, 

factură sau orice altă dovadă care demonstrează legătura cu acțiunea);  

o acestea au fost introduse în sistemul contabil; 

o măsura în care respectivele active au fost utilizate pentru acțiune (ca procent) a fost 

justificată prin documente fiabile (de exemplu, un tabel sinoptic privind utilizarea). 

 

Auditorul a recalculat costurile de amortizare și a verificat dacă acestea sunt conforme cu normele 

aplicabile în țara beneficiarului și cu politica contabilă obișnuită a beneficiarului (de exemplu, 

amortizarea calculată în raport cu valoarea de achiziție). 

Auditorul a verificat dacă au fost declarate costuri neeligibile, precum TVA-ul deductibil, pierderi 

datorate cursului de schimb valutar, cheltuieli excesive sau abuzive (a se vedea articolul 6.5 din 

acordul de grant). 

50) Metoda de amortizare utilizată 

pentru facturarea activului în cadrul 

acțiunii a fost conformă cu normele 

aplicabile în țara beneficiarului și cu 

politica contabilă obișnuită a 

beneficiarului. 

 

51) Suma facturată corespunde utilizării 

reale în cadrul acțiunii. 
 

52) Nu au fost declarate costuri 

neeligibile sau cheltuieli excesive 

ori abuzive. 

 

D.3 COSTURILE AFERENTE ALTOR BUNURI ȘI SERVICII  

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 

elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar 

trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea 

mai mare). 

Pentru achiziționarea bunurilor, a lucrărilor sau a serviciilor incluse în eșantion, auditorul a 

verificat dacă: 

o contractele nu au acoperit sarcini descrise în anexa 1; 

o acestea au fost identificate corect, alocate acțiunii adecvate, introduse în sistemul contabil 

(susținute cu documente corespunzătoare, precum bonuri de comandă, facturi și evidențe 

contabile); 

o bunurile nu au fost trecute în inventarul echipamentelor de folosință îndelungată; 

o costurile facturate în cadrul acțiunii au fost contabilizate în conformitate cu practicile 

contabile obișnuite ale beneficiarului; 

o nu au fost declarate costuri neeligibile sau cheltuieli excesive ori abuzive (a se vedea 

53) Contractele pentru lucrări sau 

servicii nu au acoperit sarcinile 

descrise în anexa 1.  

54) Costurile au fost alocate acțiunii 

corecte, iar bunurile nu au fost 

trecute în inventarul echipamentelor 

de folosință îndelungată. 
 

55) Costurile au fost facturate în 

conformitate cu politica contabilă a 

beneficiarului și au fost justificate în 

mod adecvat. 
 

56) Nu au fost declarate costuri 

neeligibile sau cheltuieli excesive 

ori abuzive. În ceea ce privește 

facturile/tarifele interne, a fost 

facturat doar elementul de cost, fără 

nicio majorare. 
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articolul 6 din acordul de grant). 

În plus, auditorul a verificat dacă aceste bunuri și servicii au fost achiziționate în conformitate cu 

orientările și procedurile interne ale beneficiarului, în special: 

o dacă beneficiarul a acționat în calitate de autoritate contractantă, în sensul Directivei 

2004/18/CE (sau 2014/24/UE) sau al Directivei 2004/17/CE (sau 2014/25/UE), auditorul 

a verificat dacă s-a respectat legislația națională în domeniul achizițiilor publice și dacă 

contractul de achiziție publică a respectat termenii și condițiile acordului; 

o dacă beneficiarul nu a intrat în categoria menționată mai sus, auditorul a verificat dacă 

beneficiarul a respectat normele sale obișnuite privind achizițiile, precum și termenii și 

condițiile acordului. 

În ceea ce privește elementele incluse în eșantion, auditorul a verificat, de asemenea, dacă: 

o beneficiarul a asigurat cel mai bun raport calitate-preț (elementele-cheie pentru evaluarea 

respectării acestui principiu sunt atribuirea contractului ofertantului cu cel mai bun raport 

calitate-preț, în condiții de transparență și de tratament egal. În cazul în care a fost utilizat 

un contract-cadru existent, auditorul a verificat și dacă beneficiarul s-a asigurat că acesta a 

fost stabilit în baza principiului celui mai bun raport calitate-preț în condiții de 

transparență și tratament egal). 

ASTFEL DE BUNURI ȘI SERVICII INCLUD, DE EXEMPLU, CONSUMABILELE ȘI FURNITURILE, 

DISEMINAREA (INCLUSIV ACCESUL DESCHIS), PROTEJAREA REZULTATELOR, EVALUAREA SPECIFICĂ A 

ACȚIUNII, DACĂ ESTE PREVĂZUTĂ ÎN ACORD, CERTIFICATELE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE, DACĂ 

ACESTEA SUNT PREVĂZUTE ÎN ACORD, ȘI CERTIFICATELE PRIVIND METODOLOGIA, TRADUCERILE, 

REPRODUCEREA. 

57) Au fost respectate normele, 

principiile și ghidurile privind 

achizițiile. Au existat documente 

privind solicitări adresate unor 

furnizori diferiți, oferte diferite și 

evaluarea ofertelor anterior 

selectării furnizorului în 

conformitate cu procedurile interne 

și cu normele în materie de achiziții. 

Achizițiile au fost efectuate în 

conformitate cu principiul celui mai 

bun raport calitate-preț.  

(Dacă nu au fost colectate oferte 

diferite, auditorul explică motivele 

oferite de beneficiar, în coloana 

„Excepții” a raportului. Comisia va 

analiza aceste informații pentru a 

evalua dacă aceste costuri pot fi 

acceptate drept eligibile.) 

 

 

D.4 COSTURI CAPITALIZATE AGREGATE ȘI COSTURI DE FUNCȚIONARE AFERENTE 

INFRASTRUCTURILOR DE CERCETARE 

Auditorul s-a asigurat că există o evaluare ex-ante pozitivă (emisă de serviciile CE) cu privire la 

metodologia de contabilizare a costurilor utilizată de beneficiar, care îi permite acestuia să aplice 

orientările privind costurile directe aferente infrastructurilor mari de cercetare din cadrul 

programului Orizont 2020. 

 

58) Costurile declarate drept costuri 

directe aferente infrastructurilor 

mari de cercetare (pe rândul 

corespunzător din situația 

financiară) respectă metodologia 

descrisă în raportul de evaluare ex-

ante pozitiv. 
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În cazurile în care a fost emisă o evaluare ex-ante pozitivă (a se vedea constatările factuale 

standard 59-60 din coloana alăturată), 

auditorul s-a asigurat că beneficiarul a aplicat în mod consecvent metodologia explicată și 

aprobată în evaluarea ex-ante pozitivă. 

 

În cazurile în care NU s-a emis o evaluare ex-ante pozitivă (a se vedea constatarea factuală 

standard 61 din coloana alăturată), 

auditorul a verificat că, în nicio categorie de cost, costurile aferente infrastructurilor mari de 

cercetare nu au fost facturate drept costuri directe. 

 

În cazurile în care a fost emis un proiect de raport de evaluare ex-ante cu recomandare de 

modificări suplimentare (a se vedea constatarea factuală standard 61 din coloana alăturată), 

 auditorul a urmat aceeași procedură ca mai sus (când o evaluare ex-ante pozitivă NU a fost 

încă emisă) și a acordat o atenție deosebită (prin controale consolidate) elementelor de cost în 

cazul cărora, în proiectul de evaluare ex-ante, fie a fost respinsă includerea drept costuri 

directe pentru infrastructurile mari de cercetare, fie au fost emise recomandări. 

59) Orice diferență dintre metodologia 

aplicată și cea evaluată pozitiv a 

fost descrisă pe larg și ajustată în 

consecință. 

 

60) Costurile directe declarate nu au 

inclus niciun element de cost 

indirect aferent infrastructurilor 

mari de cercetare. 

 

D.5 

 
Costurile aferente bunurilor și serviciilor facturate intern: 

 
Auditorul a verificat elemente de cost selectate aleatoriu (dacă există mai puțin de 10 

elemente, este necesară verificarea tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar 

trebui să includă minimum 10 elemente sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea 

mai mare).  

 
Pentru a confirma constatările factuale standard 62-66 enumerate în coloana alăturată, auditorul: 

o a obținut o descriere a practicii de contabilizare a costurilor utilizată în mod obișnuit de 

beneficiar pentru calcularea costurilor aferente bunurilor și serviciilor facturate intern 

(costuri unitare); 

o a analizat dacă practica de contabilizare a costurilor utilizată în mod obișnuit de beneficiar 

a fost aplicată în cazul situațiilor financiare care fac obiectul prezentului CFS; 

61) Costurile aferente bunurilor și 

serviciilor facturate intern incluse în 

situația financiară au fost calculate 

în conformitate cu practica de 

contabilizare a costurilor utilizată în 

mod obișnuit de beneficiar. 

 

62) Practicile de contabilizare a 

costurilor utilizate pentru calcularea 

costurilor aferente bunurilor și 

serviciilor facturate intern au fost 

aplicate de beneficiar în mod 

coerent, pe baza unor criterii 

obiective, indiferent de sursa de 

finanțare. 
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o s-a asigurat că metodologia de calculare a costurilor unitare este aplicată în mod coerent, 

pe baza unor criterii obiective, indiferent de sursa de finanțare; 

o a verificat dacă, la calcularea costurilor aferente bunurilor și serviciilor facturate intern, 

nu au fost luate în considerare elemente neeligibile sau costuri declarate la alte categorii 

bugetare, în special costurile indirecte, (a se vedea articolul 6 din AG); 

o a verificat dacă costurile reale aferente bunurilor și serviciilor facturate intern au fost 

ajustate pe baza elementelor bugetate sau estimate și, dacă această ajustare a avut loc, a 

verificat dacă elementele utilizate sunt într-adevăr relevante pentru calcul și dacă 

reprezintă informații obiective și verificabile. 

o a verificat dacă, la calcularea costurilor aferente bunurilor și serviciilor facturate intern, 

nu au fost luate în considerare costurile aferente elementelor care nu sunt legate direct de 

producția bunurilor sau a serviciilor facturate (de exemplu, servicii de sprijin, cum sunt 

serviciile de curățenie, de contabilitate generală, de sprijin administrativ etc., care nu sunt 

utilizate în mod direct pentru producția bunului sau a serviciului în cauză). 

o a verificat dacă toate costurile elementelor utilizate pentru calcularea costurilor aferente 

bunurilor și serviciilor facturate intern sunt justificate prin probe de audit și înregistrate în 

conturi. 

 

63) Costul unitar este calculat utilizând 

costurile reale aferente bunurilor și 

serviciilor facturate intern 

înregistrate în conturile 

beneficiarului, excluzând orice cost 

neeligibil sau costurile incluse în 

alte categorii bugetare. 

 

64) Din costul unitar se exclude orice 

cost aferent elementelor care nu 

sunt legate în mod direct de 

producția bunului sau a serviciului 

facturat. 

 

65) Elementele de costuri utilizate 

pentru calcularea costurilor reale 

aferente bunurilor și serviciilor 

facturate intern au fost relevante, 

rezonabile și corespund unor 

informații obiective și verificabile. 

 

66) Costurile aferente bunurilor și 

serviciilor facturate intern incluse în 

situația financiară au fost calculate 

în conformitate cu practica de 

contabilizare a costurilor utilizată în 

mod obișnuit de beneficiar. 

 

E UTILIZAREA CURSURILOR DE SCHIMB   

E.1 a) Pentru beneficiarii cu conturi deschise într-o altă monedă decât euro 

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu și a verificat dacă cursurile 

de schimb valutar utilizate pentru conversia altor monede în euro au fost în conformitate cu 

normele stabilite în acord (dacă există mai puțin de 10 elemente, este necesară verificarea 

tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar trebui să includă minimum 10 elemente 

sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea mai mare): 

67) Cursurile de schimb utilizate pentru 

conversia altor monede în euro au 

fost conforme cu normele stabilite 

în acordul de grant și nu a existat 

nicio diferență în ceea ce privește 

cifrele finale. 
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COSTURILE ÎNREGISTRATE ÎN CONTURI ÎNTR-O ALTĂ MONEDĂ DECÂT EURO SUNT CONVERTITE ÎN EURO 

LA MEDIA CURSURILOR DE SCHIMB ZILNICE PUBLICATE ÎN SERIA C A JURNALULUI OFICIAL AL UNIUNII 

EUROPENE (https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ), STABILITE PE 

PERIOADA DE RAPORTARE CORESPUNZĂTOARE.  

DACĂ ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE NU ESTE PUBLICAT NICIUN CURS ZILNIC DE 

SCHIMB VALUTAR AL EURO PENTRU MONEDA ÎN CAUZĂ, CONVERSIA SE FACE LA MEDIA CURSURILOR 

CONTABILE LUNARE STABILITE DE COMISIE ȘI PUBLICATE PE SITE-UL INTERNET AL ACESTEIA 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ), 

STABILITE PE PERIOADA DE RAPORTARE CORESPUNZĂTOARE. 

b) Pentru beneficiarii cu conturi deschise în euro 

Auditorul a verificat ______ elemente de cost selectate aleatoriu și a verificat dacă cursurile 

de schimb valutar utilizate pentru conversia altor monede în euro au fost în conformitate cu 

normele stabilite în acord (dacă există mai puțin de 10 elemente, este necesară verificarea 

tuturor elementelor de cost; în caz contrar, eșantionul ar trebui să includă minimum 10 elemente 

sau 10 % din total, luându-se în considerare valoarea cea mai mare): 

COSTURILE SUPORTATE ÎNTR-O ALTĂ MONEDĂ SUNT CONVERTITE ÎN EURO PRIN APLICAREA 

PRACTICILOR CONTABILE OBIȘNUITE ALE BENEFICIARULUI. 

68) Beneficiarul a aplicat practicile sale 

contabile obișnuite. 
 

 

 

 

[denumirea juridică a firmei de audit] 

[numele și funcția reprezentantului autorizat] 

[zz luna aaaa] 

<Semnătura auditorului> 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs declared  

under a Grant Agreement financed under the Horizon 2020 Research and Innovation 

Framework Programme 

 

This document sets out the ‘Terms of Reference (ToR)’ under which 

 

[OPTION 1: [insert name of the beneficiary] (‘the Beneficiary’)]  [OPTION 2: [insert name of the 

linked third party] (‘the Linked Third Party’), third party linked to the Beneficiary [insert name of the 

beneficiary] (‘the Beneficiary’)] 

 

agrees to engage  

[insert legal name of the auditor] (‘the Auditor’) 

 

to produce an independent report of factual findings (‘the Report’) concerning the Financial 

Statement(s)
1
 drawn up by the [Beneficiary] [Linked Third Party] for the Horizon 2020 grant 

agreement [insert number of the grant agreement, title of the action, acronym and duration from/to] 

(‘the Agreement’), and  

 

to issue a Certificate on the Financial Statements’ (‘CFS’) referred to in Article 20.4 of the Agreement 

based on the compulsory reporting template stipulated by the Commission. 

 

The Agreement has been concluded under the Horizon 2020 Research and Innovation Framework 

Programme (H2020) between the Beneficiary and [OPTION 1: the European Union, represented by 

the European Commission (‘the Commission’)][ OPTION 2: the European Atomic Energy Community 

(Euratom,) represented by the European Commission (‘the Commission’)][OPTION 3: the [Research 

Executive Agency (REA)] [European Research Council Executive Agency (ERCEA)] [Innovation and 

Networks Executive Agency (INEA)] [Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

(EASME)] (‘the Agency’), under the powers delegated by the European Commission (‘the 

Commission’).]  

 

The [Commission] [Agency] is mentioned as a signatory of the Agreement with the Beneficiary only. 

The [European Union][Euratom][Agency] is not a party to this engagement.  

 

1.1 Subject of the engagement 

 

The coordinator must submit to the [Commission][Agency] the final report within 60 days following 

the end of the last reporting period which should include, amongst other documents, a CFS for each 

beneficiary and for each linked third party that requests a total contribution of EUR 325 000 or more, 

as reimbursement of actual costs and unit costs calculated on the basis of its usual cost accounting 

practices (see Article 20.4 of the Agreement). The CFS must cover all reporting periods of the 

beneficiary or linked third party indicated above. 

 

The Beneficiary must submit to the coordinator the CFS for itself and for its linked third party(ies), if 

the CFS must be included in the final report according to Article 20.4 of the Agreement.   

 

The CFS is composed of two separate documents: 

 

- The Terms of Reference (‘the ToR’) to be signed by the [Beneficiary] [Linked Third Party] 

and the Auditor; 

                                                 
1
  By which costs under the Agreement are declared (see template ‘Model Financial Statements’ in Annex 4 to 

the Grant Agreement). 
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- The Auditor’s Independent Report of Factual Findings (‘the Report’) to be issued on the 

Auditor’s letterhead, dated, stamped and signed by the Auditor (or the competent public 

officer) which includes the agreed-upon procedures (‘the Procedures’) to be performed by the 

Auditor, and the standard factual findings (‘the Findings’) to be confirmed by the Auditor. 

 

If the CFS must be included in the final report according to Article 20.4 of the Agreement, the request 

for payment of the balance relating to the Agreement cannot be made without the CFS. However, the 

payment for reimbursement of costs covered by the CFS does not preclude the Commission [ Agency,] 

the European Anti-Fraud Office and the European Court of Auditors from carrying out checks, 

reviews, audits and investigations in accordance with Article 22 of the Agreement. 

 

1.2 Responsibilities 

 

The [Beneficiary] [Linked Third Party]: 

 must draw up the Financial Statement(s) for the action financed by the Agreement in 

compliance with the obligations under the Agreement. The Financial Statement(s) must be 

drawn up according to the [Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] accounting and book-

keeping system and the underlying accounts and records; 

 must send the Financial Statement(s) to the Auditor; 

 is responsible and liable for the accuracy of the Financial Statement(s); 

 is responsible for the completeness and accuracy of the information provided to enable the 

Auditor to carry out the Procedures. It must provide the Auditor with a written representation 

letter supporting these statements. The written representation letter must state the period 

covered by the statements and must be dated; 

 accepts that the Auditor cannot carry out the Procedures unless it is given full access to the 

[Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] staff and accounting as well as any other relevant 

records and documentation. 

 

The Auditor:  

 [Option 1 by default: is qualified to carry out statutory audits of accounting documents in 

accordance with Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 

May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending 

Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC 

or similar national regulations]. 

 [Option 2 if the Beneficiary or Linked Third Party has an independent Public Officer: is a 

competent and independent Public Officer for which the relevant national authorities have 

established the legal capacity to audit the Beneficiary]. 

 [Option 3 if the Beneficiary or Linked Third Party is an international organisation: is an 

[internal] [external] auditor in accordance with the internal financial regulations and 

procedures of the international organisation]. 

 

The Auditor: 

 must be independent from the Beneficiary [and the Linked Third Party], in particular, it must 

not have been involved in preparing the [Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] Financial 

Statement(s); 

 must plan work so that the Procedures may be carried out and the Findings may be assessed; 

 must adhere to the Procedures laid down and the compulsory report format; 

 must carry out the engagement in accordance with this ToR; 

 must document matters which are important to support the Report; 

 must base its Report on the evidence gathered; 

 must submit the Report to the [Beneficiary] [Linked Third Party]. 



Grant Agreement number: [insert number] [insert acronym] [insert call identifier] 

 

H2020 Model Grant Agreements: H2020 General MGA — Multi: v5.0 –18.10.2017 

4 

The Commission sets out the Procedures to be carried out by the Auditor. The Auditor is not 

responsible for their suitability or pertinence. As this engagement is not an assurance engagement, the 

Auditor does not provide an audit opinion or a statement of assurance.  

 

1.3 Applicable Standards 

 

The Auditor must comply with these Terms of Reference and with
2
: 

 

- the International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform 

Agreed-upon Procedures regarding Financial Information as issued by the International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB); 

- the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA). Although ISRS 4400 states that independence 

is not a requirement for engagements to carry out agreed-upon procedures, the 

[Commission][Agency] requires that the Auditor also complies with the Code’s 

independence requirements. 

 

The Auditor’s Report must state that there is no conflict of interests in establishing this Report 

between the Auditor and the Beneficiary [and the Linked Third Party], and must specify - if the 

service is invoiced - the total fee paid to the Auditor for providing the Report. 

 

1.4 Reporting 

 

The Report must be written in the language of the Agreement (see Article 20.7).  

 

Under Article 22 of the Agreement, the Commission[, the Agency], the European Anti-Fraud Office 

and the Court of Auditors have the right to audit any work that is carried out under the action and for 

which costs are declared from [the European Union] [Euratom] budget. This includes work related to 

this engagement. The Auditor must provide access to all working papers (e.g. recalculation of hourly 

rates, verification of the time declared for the action) related to this assignment if the Commission [, 

the Agency], the European Anti-Fraud Office or the European Court of Auditors requests them.  

 

1.5 Timing 

 

The Report must be provided by [dd Month yyyy]. 

 

1.6 Other terms 

 

[The [Beneficiary] [Linked Third Party] and the Auditor can use this section to agree other specific 

terms, such as the Auditor’s fees, liability, applicable law, etc. Those specific terms must not 

contradict the terms specified above.] 

 

 

[legal name of the Auditor] [legal name of the [Beneficiary][Linked Third Party]] 

[name & function of authorised representative] [name & function of authorised representative] 

[dd Month yyyy] [dd Month yyyy] 

Signature of the Auditor Signature of the [Beneficiary][Linked Third Party] 

                                                 
2 
 Supreme Audit Institutions applying INTOSAI-standards may carry out the Procedures according to the 

corresponding International Standards of Supreme Audit Institutions and code of ethics issued by INTOSAI 

instead of the International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 and the Code of Ethics for 

Professional Accountants issued by the IAASB and the IESBA.  
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Independent Report of Factual Findings on costs declared  

under Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme 

 

 
(To be printed on the Auditor’s letterhead) 

 

To 

[ name of contact person(s)], [Position] 

[ [Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] name ] 

[ Address] 

[ dd Month yyyy] 

 

Dear [Name of contact person(s)], 

 

As agreed under the terms of reference dated [dd Month yyyy]  

 

with [OPTION 1: [insert name of the beneficiary] (‘the Beneficiary’)]  [OPTION 2: [insert name of 

the linked third party] (‘the Linked Third Party’), third party linked to the Beneficiary [insert name of 

the beneficiary] (‘the Beneficiary’)], 

 

we  

[name of the auditor ] (‘the Auditor’), 

established at 

[full address/city/state/province/country], 

represented by  

[name and function of an authorised representative], 

 

have carried out the procedures agreed with you regarding the costs declared in the Financial 

Statement(s)
3
 of the [Beneficiary] [Linked Third Party] concerning the grant agreement   

[insert grant agreement reference: number, title of the action and acronym] (‘the Agreement’), 

 

with a total cost declared of    

[total amount] EUR, 

 

and a total of actual costs and unit costs calculated in accordance with the [Beneficiary’s] [Linked 

Third Party’s] usual cost accounting practices’ declared of 

 

[sum of total actual costs and total direct personnel costs declared as unit costs calculated in 

accordance with the [Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] usual cost accounting practices] EUR 

 

and hereby provide our Independent Report of Factual Findings (‘the Report’) using the 

compulsory report format agreed with you. 

 

The Report 

 

Our engagement was carried out in accordance with the terms of reference (‘the ToR’) appended to 

this Report. The Report includes the agreed-upon procedures (‘the Procedures’) carried out and the 

standard factual findings (‘the Findings’) examined.  

                                                 
3
  By which the Beneficiary declares costs under the Agreement (see template ‘Model Financial Statement’ in 

Annex 4 to the Agreement). 
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The Procedures were carried out solely to assist the [Commission] [Agency] in evaluating whether the 

[Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] costs in the accompanying Financial Statement(s) were 

declared in accordance with the Agreement. The [Commission] [Agency] draws its own conclusions 

from the Report and any additional information it may require. 

 

The scope of the Procedures was defined by the Commission. Therefore, the Auditor is not responsible 

for their suitability or pertinence. Since the Procedures carried out constitute neither an audit nor a 

review made in accordance with International Standards on Auditing or International Standards on 

Review Engagements, the Auditor does not give a statement of assurance on the Financial Statements.  

 

Had the Auditor carried out additional procedures or an audit of the [Beneficiary’s] [Linked Third 

Party’s] Financial Statements in accordance with International Standards on Auditing or International 

Standards on Review Engagements, other matters might have come to its attention and would have 

been included in the Report. 

 

Not applicable Findings  

We examined the Financial Statement(s) stated above and considered the following Findings not 

applicable:  

Explanation (to be removed from the Report): 

If a Finding was not applicable, it must be marked as ‘N.A.’ (‘Not applicable’) in the corresponding row on the 

right-hand column of the table and means that the Finding did not have to be corroborated by the Auditor and 

the related Procedure(s) did not have to be carried out.  

The reasons of the non-application of a certain Finding must be obvious i.e.  

 i) if no cost was declared under a certain category then the related Finding(s) and Procedure(s) are 

not applicable;  

ii) if the condition set to apply certain Procedure(s) are not met the related Finding(s) and those 

Procedure(s) are not applicable. For instance, for ‘beneficiaries with accounts established in a 

currency other than euro’ the Procedure and Finding related to ‘beneficiaries with accounts 

established in euro’ are not applicable. Similarly, if no additional remuneration is paid, the related 

Finding(s) and Procedure(s) for additional remuneration are not applicable.   

 

List here all Findings considered not applicable for the present engagement and explain the 

reasons of the non-applicability.   

…. 

 

Exceptions  

Apart from the exceptions listed below, the [Beneficiary] [Linked Third Party] provided the Auditor 

all the documentation and accounting information needed by the Auditor to carry out the requested 

Procedures and evaluate the Findings. 

Explanation (to be removed from the Report): 

- If the Auditor was not able to successfully complete a procedure requested, it must be marked as ‘E’ 

(‘Exception’) in the corresponding row on the right-hand column of the table. The reason such as the 

inability to reconcile key information or the unavailability of data that prevents the Auditor from 

carrying out the Procedure must be indicated below.   

- If the Auditor cannot corroborate a standard finding after having carried out the corresponding 

procedure, it must also be marked as ‘E’ (‘Exception’) and, where possible, the reasons why the 

Finding was not fulfilled and its possible impact must be explained here below.  

 

List here any exceptions and add any information on the cause and possible consequences of 

each exception, if known. If the exception is quantifiable, include the corresponding amount. 

….  
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Example (to be removed from the Report): 

1. The Beneficiary was unable to substantiate the Finding number 1 on … because …. 

2. Finding number 30 was not fulfilled because the methodology used by the Beneficiary to 

calculate unit costs was different from the one approved by the Commission. The differences 

were as follows: … 

3. After carrying out the agreed procedures to confirm the Finding number 31, the Auditor found a 

difference of _____________ EUR. The difference can be explained by …  

 

 

Further Remarks 

 

In addition to reporting on the results of the specific procedures carried out, the Auditor would like to 

make the following general remarks: 

 Example (to be removed from the Report): 

1. Regarding Finding number 8 the conditions for additional remuneration were considered as 

fulfilled because  … 

2. In order to be able to confirm the Finding number 15 we carried out the following additional 

procedures: ….  

 

Use of this Report 

 

This Report may be used only for the purpose described in the above objective. It was prepared solely 

for the confidential use of the [Beneficiary] [Linked Third Party] and the [Commission] [Agency], and 

only to be submitted to the [Commission] [Agency] in connection with the requirements set out in 

Article 20.4 of the Agreement. The Report may not be used by the [Beneficiary] [Linked Third Party] 

or by the [Commission] [Agency] for any other purpose, nor may it be distributed to any other parties. 

The [Commission] [Agency] may only disclose the Report to authorised parties, in particular to the 

European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Court of Auditors.  

 

This Report relates only to the Financial Statement(s) submitted to the [Commission] [Agency] by the 

[Beneficiary] [Linked Third Party] for the Agreement. Therefore, it does not extend to any other of 

the [Beneficiary’s] [Linked Third Party’s] Financial Statement(s). 

 

There was no conflict of interest
4
 between the Auditor and the Beneficiary [and Linked Third Party] 

in establishing this Report. The total fee paid to the Auditor for providing the Report was EUR ______ 

(including EUR______ of deductible VAT). 

 

We look forward to discussing our Report with you and would be pleased to provide any further 

information or assistance. 

 

[legal name of the Auditor] 

[name and function of an authorised representative] 

[dd Month yyyy] 

Signature of the Auditor 

                                                 
4
  A conflict of interest arises when the Auditor's objectivity to establish the certificate is compromised in fact 

or in appearance when the Auditor for instance:  

-  was involved in the preparation of the Financial Statements;  

-  stands to benefit directly should the certificate be accepted; 

-  has a close relationship with any person representing the beneficiary; 

-  is a director, trustee or partner of the beneficiary; or 

-  is in any other situation that compromises his or her independence or ability to establish the certificate 

impartially. 
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Agreed-upon procedures to be performed and standard factual findings to be confirmed by the Auditor 
 

The European Commission reserves the right to i) provide the auditor with additional guidance regarding the procedures to be followed or the facts to be 

ascertained and the way in which to present them (this may include sample coverage and findings) or to ii) change the procedures, by notifying the Beneficiary 

in writing. The procedures carried out by the auditor to confirm the standard factual finding are listed in the table below. 

If this certificate relates to a Linked Third Party, any reference here below to ‘the Beneficiary’ is to be considered as a reference to ‘the Linked Third Party’. 

The ‘result’ column has three different options: ‘C’, ‘E’ and ‘N.A.’: 

 ‘C’ stands for ‘confirmed’ and means that the auditor can confirm the ‘standard factual finding’ and, therefore, there is no exception to be reported. 

 ‘E’ stands for ‘exception’ and means that the Auditor carried out the procedures but cannot confirm the ‘standard factual finding’, or that the Auditor 

was not able to carry out a specific procedure (e.g. because it was impossible to reconcile key information or data were unavailable),  

 ‘N.A.’ stands for ‘not applicable’ and means that the Finding did not have to be examined by the Auditor and the related Procedure(s) did not have to 

be carried out. The reasons of the non-application of a certain Finding must be obvious i.e. i) if no cost was declared under a certain category then the 

related Finding(s) and Procedure(s) are not applicable; ii) if the condition set to apply certain Procedure(s) are not met then the related Finding(s) and 

Procedure(s) are not applicable. For instance, for ‘beneficiaries with accounts established in a currency other than the euro’ the Procedure related to 

‘beneficiaries with accounts established in euro’ is not applicable. Similarly, if no additional remuneration is paid, the related Finding(s) and 

Procedure(s) for additional remuneration are not applicable.  

 

 

Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

A 
ACTUAL PERSONNEL COSTS AND UNIT COSTS CALCULATED BY THE BENEFICIARY IN ACCORDANCE WITH ITS USUAL 

COST ACCOUNTING PRACTICE 

 The Auditor draws a sample of persons whose costs were declared in the Financial Statement(s) 

to carry out the procedures indicated in the consecutive points of this section A.  

(The sample should be selected randomly so that it is representative. Full coverage is required if 

there are fewer than 10 people (including employees, natural persons working under a direct 

contract and personnel seconded by a third party), otherwise the sample should have a minimum 

of 10 people, or 10% of the total, whichever number is the highest) 

The Auditor sampled ______ people out of the total of ______ people. 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

A.1 PERSONNEL COSTS 

For the persons included in the sample and working under an employment contract or equivalent 

act (general procedures for individual actual personnel costs and personnel costs declared as unit 

costs) 

To confirm standard factual findings 1-5 listed in the next column, the Auditor reviewed 

following information/documents provided by the Beneficiary: 

o a list of the persons included in the sample indicating the period(s) during which they 

worked for the action, their position (classification or category) and type of contract; 

o the payslips of the employees included in the sample; 

o reconciliation of the personnel costs declared in the Financial Statement(s) with the 

accounting system (project accounting and general ledger) and payroll system; 

o information concerning the employment status and employment conditions of personnel 

included in the sample, in particular their employment contracts or equivalent; 

o the Beneficiary’s usual policy regarding payroll matters (e.g. salary policy, overtime 

policy, variable pay); 

o applicable national law on taxes, labour and social security and 

o any other document that supports the personnel costs declared. 

The Auditor also verified the eligibility of all components of the retribution (see Article 6 GA) 

and recalculated the personnel costs for employees included in the sample. 

1) The employees  were i) directly 

hired by the Beneficiary in 

accordance with its national 

legislation, ii) under the 

Beneficiary’s sole technical 

supervision and responsibility 

and iii) remunerated in 

accordance with the 

Beneficiary’s usual practices. 

 

2) Personnel costs were recorded in 

the Beneficiary's 

accounts/payroll system. 

 

3) Costs were adequately supported 

and reconciled with the accounts 

and payroll records. 

 

4) Personnel costs did not contain 

any ineligible elements. 
 

5) There were no discrepancies 

between the personnel costs 

charged to the action and the 

costs recalculated by the 

Auditor. 

 

Further procedures if ‘additional remuneration’ is paid  

To confirm standard factual findings 6-9 listed in the next column, the Auditor: 

o reviewed relevant documents provided by the Beneficiary (legal form, legal/statutory 

6) The Beneficiary paying 

“additional remuneration” was a 

non-profit legal entity. 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

obligations, the Beneficiary’s usual policy on additional remuneration, criteria used for 

its calculation, the Beneficiary's usual remuneration practice for projects funded under 

national funding schemes…); 

o recalculated the amount of additional remuneration eligible for the action based on the 

supporting documents received (full-time or part-time work, exclusive or non-exclusive 

dedication to the action, usual remuneration paid for projects funded by national 

schemes) to arrive at the applicable FTE/year and pro-rata rate (see data collected in the 

course of carrying out the procedures under A.2 ‘Productive hours’ and A.4 ‘Time 

recording system’). 

‘ADDITIONAL REMUNERATION’ MEANS ANY PART OF THE REMUNERATION WHICH EXCEEDS WHAT THE 

PERSON WOULD BE PAID FOR TIME WORKED IN PROJECTS FUNDED BY NATIONAL SCHEMES. 

IF ANY PART OF THE REMUNERATION PAID TO THE EMPLOYEE QUALIFIES AS "ADDITIONAL 

REMUNERATION" AND IS ELIGIBLE UNDER THE PROVISIONS OF ARTICLE 6.2.A.1, THIS CAN BE 

CHARGED AS ELIGIBLE COST TO THE ACTION UP TO THE FOLLOWING AMOUNT: 

 (A) IF THE PERSON WORKS FULL TIME AND EXCLUSIVELY ON THE ACTION DURING THE FULL 

YEAR: UP TO EUR 8 000/YEAR; 

(B) IF THE PERSON WORKS EXCLUSIVELY ON THE ACTION BUT NOT FULL-TIME OR NOT FOR THE 

FULL YEAR: UP TO THE CORRESPONDING PRO-RATA AMOUNT OF EUR 8 000, OR 

(C) IF THE PERSON DOES NOT WORK EXCLUSIVELY ON THE ACTION: UP TO A PRO-RATA AMOUNT 

CALCULATED IN ACCORDANCE TO ARTICLE 6.2.A.1. 

7) The amount of additional 

remuneration paid corresponded 

to the Beneficiary’s usual 

remuneration practices and was 

consistently paid whenever the 

same kind of work or expertise 

was required.  

 

8) The criteria used to calculate the 

additional remuneration were 

objective and generally applied 

by the Beneficiary regardless of 

the source of funding used. 

 

9) The amount of additional 

remuneration included in the 

personnel costs charged to the 

action was capped at EUR 8,000 

per FTE/year (up to the 

equivalent pro-rata amount if the 

person did not work on the 

action full-time during the year 

or did not work exclusively on 

the action). 

 

Additional procedures in case “unit costs calculated by the Beneficiary in accordance with its 

usual cost accounting practices” is applied:  

Apart from carrying out the procedures indicated above to confirm standard factual findings 1-5 

and, if applicable, also 6-9, the Auditor carried out following procedures to confirm standard 

10) The personnel costs included in 

the Financial Statement were 

calculated in accordance with 

the Beneficiary's usual cost 

accounting practice. This 

methodology was consistently 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

factual findings 10-13 listed in the next column: 

o obtained a description of the Beneficiary's usual cost accounting practice to calculate unit 

costs;. 

o reviewed whether the Beneficiary's usual cost accounting practice was applied for the 

Financial Statements subject of the present CFS; 

o verified the employees included in the sample were charged under the correct category 

(in accordance with the criteria used by the Beneficiary to establish personnel categories) 

by reviewing the contract/HR-record or analytical accounting records; 

o verified that there is no difference between the total amount of personnel costs used in 

calculating the cost per unit and the total amount of personnel costs recorded in the 

statutory accounts; 

o verified whether actual personnel costs were adjusted on the basis of budgeted or 

estimated elements and, if so, verified whether those elements used are actually relevant 

for the calculation, objective and supported by documents. 

used in all H2020 actions. 

11) The employees were charged 

under the correct category. 
 

12) Total personnel costs used in 

calculating the unit costs were 

consistent with the expenses 

recorded in the statutory 

accounts. 

 

13) Any estimated or budgeted 

element used by the 

Beneficiary in its unit-cost 

calculation were relevant for 

calculating personnel costs and 

corresponded to objective and 

verifiable information. 

 

For natural persons included in the sample and working with the Beneficiary under a direct 

contract other than an employment contract, such as consultants (no subcontractors). 

To confirm standard factual findings 14-17 listed in the next column the Auditor reviewed 

following information/documents provided by the Beneficiary: 

o the contracts, especially the cost, contract duration, work description, place of work, 

ownership of the results and reporting obligations to the Beneficiary; 

o the employment conditions of staff in the same category to compare costs and; 

o any other document that supports the costs declared and its registration (e.g. invoices, 

accounting records, etc.). 

14) The natural persons worked 

under conditions similar to 

those of an employee, in 

particular regarding the way 

the work is organised, the tasks 

that are performed and the 

premises where they are 

performed. 

 

 

15) The results of work carried out 

belong to the Beneficiary, or, if 

not, the Beneficiary has 

obtained all necessary rights to 

fulfil its obligations as if those 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

results were generated by itself. 

16) Their costs were not 

significantly different from 

those for staff who performed 

similar tasks under an 

employment contract with the 

Beneficiary. 

 

17) The costs were supported by 

audit evidence and registered 

in the accounts. 

 

For personnel seconded by a third party and included in the sample (not subcontractors) 

To confirm standard factual findings 18-21 listed in the next column, the Auditor reviewed 

following information/documents provided by the Beneficiary: 

o their secondment contract(s) notably regarding costs, duration, work description, place of 

work and ownership of the results; 

o if there is reimbursement by the Beneficiary to the third party for the resource made 

available (in-kind contribution against payment): any documentation that supports the 

costs declared (e.g. contract, invoice, bank payment, and proof of registration in its 

accounting/payroll, etc.) and reconciliation of the Financial Statement(s) with the 

accounting system (project accounting and general ledger) as well as any proof that the 

amount invoiced by the third party did not include any profit;  

o if there is no reimbursement by the Beneficiary to the third party for the resource made 

available (in-kind contribution free of charge): a proof of the actual cost borne by the 

Third Party for the resource made available free of charge to the Beneficiary such as a 

statement of costs incurred by the Third Party and proof of the registration in the Third 

Party's accounting/payroll;  

18) Seconded personnel reported to 

the Beneficiary and worked on 

the Beneficiary’s premises 

(unless otherwise agreed with 

the Beneficiary).  

 

19) The results of work carried out 

belong to the Beneficiary, or, if 

not, the Beneficiary has 

obtained all necessary rights to 

fulfil its obligations as if those 

results were generated by 

itself.. 

 

If personnel is seconded against 

payment:  

20) The costs declared were 

supported with documentation 

and recorded in the 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

o any other document that supports the costs declared (e.g. invoices, etc.). Beneficiary’s accounts. The 

third party did not include any 

profit.  

If personnel is seconded free of 

charge:  

21) The costs declared did not 

exceed the third party's cost as 

recorded in the accounts of the 

third party and were supported 

with documentation. 

 

A.2 PRODUCTIVE HOURS 

To confirm standard factual findings 22-27 listed in the next column, the Auditor reviewed 

relevant documents, especially national legislation, labour agreements and contracts and time 

records of the persons included in the sample, to verify that: 

o the annual productive hours applied were calculated in accordance with one of the 

methods described below,  

o the full-time equivalent (FTEs) ratios for employees not working full-time were correctly 

calculated. 

If the Beneficiary applied method B, the auditor verified that the correctness in which the total 

number of hours worked was calculated and that the contracts specified the annual workable 

hours.   

If the Beneficiary applied method C, the auditor verified that the ‘annual productive hours’ 

applied when calculating the hourly rate were equivalent to at least 90 % of the ‘standard annual 

workable hours’. The Auditor can only do this if the calculation of the standard annual workable 

22) The Beneficiary applied 

method [choose one option and 

delete the others] 

[A: 1720 hours] 

[B: the ‘total number of hours 

worked’] 

[C: ‘standard annual 

productive hours’ used 

correspond to usual accounting 

practices] 

 

23) Productive hours were 

calculated annually. 
 

24) For employees not working 

full-time the full-time 

equivalent (FTE) ratio was 

correctly applied. 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

hours can be supported by records, such as national legislation, labour agreements, and contracts.  

 BENEFICIARY'S PRODUCTIVE HOURS' FOR PERSONS WORKING FULL TIME SHALL BE ONE OF THE 

FOLLOWING METHODS:  

A.   1720 ANNUAL PRODUCTIVE HOURS (PRO-RATA FOR PERSONS NOT WORKING FULL-TIME) 

B. THE TOTAL NUMBER OF HOURS WORKED BY THE PERSON FOR THE BENEFICIARY IN THE YEAR 

(THIS METHOD IS ALSO REFERRED TO AS ‘TOTAL NUMBER OF HOURS WORKED’ IN THE NEXT 

COLUMN). THE CALCULATION OF THE TOTAL NUMBER OF HOURS WORKED WAS DONE AS 

FOLLOWS: ANNUAL WORKABLE HOURS OF THE PERSON ACCORDING TO THE EMPLOYMENT 

CONTRACT, APPLICABLE LABOUR AGREEMENT OR NATIONAL LAW PLUS OVERTIME WORKED 

MINUS ABSENCES (SUCH AS SICK LEAVE OR SPECIAL LEAVE). 

C. THE STANDARD NUMBER OF ANNUAL HOURS GENERALLY APPLIED BY THE BENEFICIARY FOR ITS 

PERSONNEL IN ACCORDANCE WITH ITS USUAL COST ACCOUNTING PRACTICES (THIS METHOD IS 

ALSO REFERRED TO AS ‘STANDARD ANNUAL PRODUCTIVE HOURS’ IN THE NEXT COLUMN). THIS 

NUMBER MUST BE AT LEAST 90% OF THE STANDARD ANNUAL WORKABLE HOURS. 

 

‘ANNUAL WORKABLE HOURS’ MEANS THE PERIOD DURING WHICH THE PERSONNEL MUST BE 

WORKING, AT THE EMPLOYER’S DISPOSAL AND CARRYING OUT HIS/HER ACTIVITY OR DUTIES UNDER 

THE EMPLOYMENT CONTRACT, APPLICABLE COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT OR NATIONAL 

WORKING TIME LEGISLATION. 

If the Beneficiary applied method 

B. 

25) The calculation of the number 

of ‘annual workable hours’, 

overtime and absences was 

verifiable based on the 

documents provided by the 

Beneficiary.  

25.1) The Beneficiary calculates 

the hourly rates per full 

financial year following 

procedure A.3 (method B 

is not allowed for 

beneficiaries calculating 

hourly rates per month). 

 

If the Beneficiary applied method 

C. 

26) The calculation of the number 

of ‘standard annual workable 

hours’ was verifiable based on 

the documents provided by the 

Beneficiary. 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

27) The ‘annual productive hours’ 

used for calculating the hourly 

rate were consistent with the 

usual cost accounting practices 

of the Beneficiary and were 

equivalent to at least 90 % of 

the ‘annual workable hours’. 

 

A.3 HOURLY PERSONNEL RATES 

I) For unit costs calculated in accordance to the Beneficiary's usual cost accounting practice (unit 

costs):  

If the Beneficiary has a "Certificate on Methodology to calculate unit costs " (CoMUC) approved 

by the Commission, the Beneficiary provides the Auditor with a description of the approved 

methodology and the Commission’s letter of acceptance. The Auditor verified that the 

Beneficiary has indeed used the methodology approved. If so, no further verification is necessary.   

If the Beneficiary does not have a "Certificate on Methodology" (CoMUC) approved by the 

Commission, or if the methodology approved was not applied, then the Auditor: 

o reviewed the documentation provided by the Beneficiary, including manuals and internal 

guidelines that explain how to calculate hourly rates; 

o recalculated the unit costs (hourly rates) of staff included in the sample following the 

results of the procedures carried out in A.1 and A.2. 

II) For individual hourly rates:  

The Auditor: 

o reviewed the documentation provided by the Beneficiary, including manuals and internal 

guidelines that explain how to calculate hourly rates; 

28) The Beneficiary applied 

[choose one option and delete 

the other]: 

[Option I: “Unit costs (hourly 

rates) were calculated in 

accordance with the 

Beneficiary’s usual cost 

accounting practices”] 

[Option II: Individual hourly 

rates were applied] 

 

For option I concerning unit costs 

and if the Beneficiary applies the 

methodology approved by the 

Commission (CoMUC):  

29) The Beneficiary used the 

Commission-approved metho-

dology to calculate hourly 

rates. It corresponded to the 

organisation's usual cost 

accounting practices and was 

applied consistently for all 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

o recalculated the hourly rates of staff included in the sample (recalculation of all hourly 

rates if the Beneficiary uses annual rates, recalculation of three months selected randomly 

for every year and person if the Beneficiary uses monthly rates) following the results of 

the procedures carried out in A.1 and A.2; 

o (only in case of monthly rates) confirmed that the time spent on parental leave is not 

deducted, and that, if parts of the basic remuneration are generated over a period longer 

than a month, the Beneficiary has included only the share which is generated in the 

month.  

 

“UNIT COSTS CALCULATED BY THE BENEFICIARY IN ACCORDANCE WITH ITS USUAL COST 

ACCOUNTING PRACTICES”: 

IT IS CALCULATED BY DIVIDING THE TOTAL AMOUNT OF PERSONNEL COSTS OF THE CATEGORY TO 

WHICH THE EMPLOYEE BELONGS VERIFIED IN LINE WITH PROCEDURE A.1 BY THE NUMBER OF FTE 

AND THE ANNUAL TOTAL PRODUCTIVE HOURS OF THE SAME CATEGORY CALCULATED BY THE 

BENEFICIARY IN ACCORDANCE WITH PROCEDURE A.2. 

HOURLY RATE FOR INDIVIDUAL ACTUAL PERSONAL COSTS: 

IT IS CALCULATED FOLLOWING ONE OF THE TWO OPTIONS BELOW: 

 

A) [OPTION BY DEFAULT] BY DIVIDING THE ACTUAL ANNUAL AMOUNT OF PERSONNEL COSTS OF AN 

EMPLOYEE VERIFIED IN LINE WITH PROCEDURE A.1 BY THE NUMBER OF ANNUAL PRODUCTIVE HOURS 

VERIFIED IN LINE WITH PROCEDURE A.2 (FULL FINANCIAL YEAR HOURLY RATE); 

 

B) BY DIVIDING THE ACTUAL MONTHLY AMOUNT OF PERSONNEL COSTS OF AN EMPLOYEE VERIFIED IN 

LINE WITH PROCEDURE A.1 BY 1/12 OF THE NUMBER OF ANNUAL PRODUCTIVE HOURS VERIFIED IN 

LINE WITH PROCEDURE A.2.(MONTHLY HOURLY RATE). 

activities irrespective of the 

source of funding. 

For option I concerning unit costs 

and if the Beneficiary applies a 

methodology not approved by the 

Commission: 

30) The unit costs re-calculated by 

the Auditor were the same as 

the rates applied by the 

Beneficiary. 

 

For option II concerning individual 

hourly rates: 

31) The individual rates re-

calculated by the Auditor were 

the same as the rates applied by 

the Beneficiary. 

31.1) The Beneficiary used only 

one option (per full financial 

year or per month) throughout 

each financial year examined. 

31.2) The hourly rates do not 

include additional 

remuneration. 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

A.4 TIME RECORDING SYSTEM 

To verify that the time recording system ensures the fulfilment of all minimum requirements and 

that the hours declared for the action were correct, accurate and properly authorised and 

supported by documentation, the Auditor made the following checks for the persons included in 

the sample that declare time as worked for the action on the basis of time records: 

o description of the time recording system provided by the Beneficiary (registration, 

authorisation, processing in the HR-system); 

o its actual implementation; 

o time records were signed at least monthly by the employees (on paper or electronically) 

and authorised by the project manager or another manager; 

o the hours declared were worked within the project period; 

o there were no hours declared as worked for the action if HR-records showed absence due 

to holidays or sickness (further cross-checks with travels are carried out in B.1 below) ; 

o the hours charged to the action matched those in the time recording system. 

 

ONLY THE HOURS WORKED ON THE ACTION CAN BE CHARGED. ALL WORKING TIME TO BE CHARGED 

SHOULD BE RECORDED THROUGHOUT THE DURATION OF THE PROJECT, ADEQUATELY SUPPORTED BY 

EVIDENCE OF THEIR REALITY AND RELIABILITY (SEE SPECIFIC PROVISIONS BELOW FOR PERSONS 

WORKING EXCLUSIVELY FOR THE ACTION WITHOUT TIME RECORDS). 

32) All persons recorded their time 

dedicated to the action on a 

daily/ weekly/ monthly basis 

using a paper/computer-

based system. (delete the 

answers that are not 

applicable) 

 

33) Their time-records were 

authorised at least monthly by 

the project manager or other 

superior. 

 

34) Hours declared were worked 

within the project period and 

were consistent with the 

presences/absences recorded in 

HR-records. 

 

35) There were no discrepancies 

between the number of hours 

charged to the action and the 

number of hours recorded. 

 

If the persons are working exclusively for the action and without time records  

For the persons selected that worked exclusively for the action without time records, the Auditor 

verified evidence available demonstrating that they were in reality exclusively dedicated to the 

action and that the Beneficiary signed a declaration confirming that they have worked exclusively 

for the action. 

36) The exclusive dedication is 

supported by a declaration 

signed by the Beneficiary and 

by any other evidence 

gathered.  
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

B COSTS OF SUBCONTRACTING   

B.1 The Auditor obtained the detail/breakdown of subcontracting costs and sampled ______ 

cost items selected randomly (full coverage is required if there are fewer than 10 items, 

otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the total, whichever number 

is highest). 

To confirm standard factual findings 37-41 listed in the next column, the Auditor reviewed the 

following for the items included in the sample: 

o the use of subcontractors was foreseen in Annex 1; 

o subcontracting costs were declared in the subcontracting category of the Financial 

Statement; 

o supporting documents on the selection and award procedure were followed; 

o the Beneficiary ensured best value for money (key elements to appreciate the respect of 

this principle are the award of the subcontract to the bid offering best price-quality ratio, 

under conditions of transparency and equal treatment. In case an existing framework 

contract was used the Beneficiary ensured it was established on the basis of the principle 

of best value for money under conditions of transparency and equal treatment). 

In particular, 

i. if the Beneficiary acted as a contracting authority within the meaning of Directive 

2004/18/EC (or 2014/24/EU) or of Directive 2004/17/EC (or 2014/25/EU), the Auditor 

verified that the applicable national law on public procurement was followed and that the 

subcontracting complied with the Terms and Conditions of the Agreement. 

ii. if the Beneficiary did not fall under the above-mentioned category the Auditor verified 

that the Beneficiary followed their usual procurement rules and respected the Terms and 

Conditions of the Agreement.. 

37) The use of claimed 

subcontracting costs was 

foreseen in Annex 1 and costs 

were declared in the Financial 

Statements under the 

subcontracting category. 

 

38) There were documents of 

requests to different providers, 

different offers and assessment 

of the offers before selection of 

the provider in line with 

internal procedures and 

procurement rules. 

Subcontracts were awarded in 

accordance with the principle 

of best value for money. 

(When different offers were not 

collected the Auditor explains 

the reasons provided by the 

Beneficiary under the caption 

“Exceptions” of the Report. 

The Commission will analyse 

this information to evaluate 

whether these costs might be 

accepted as eligible) 

 

39) The subcontracts were not 

awarded to other Beneficiaries 
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Ref Procedures Standard factual finding 

Result 

(C / E / 

N.A.) 

For the items included in the sample the Auditor also verified that: 

o the subcontracts were not awarded to other Beneficiaries in the consortium; 

o there were signed agreements between the Beneficiary and the subcontractor; 

o there was evidence that the services were provided by subcontractor; 

of the consortium. 

40) All subcontracts were 

supported by signed 

agreements between the 

Beneficiary and the 

subcontractor. 

 

41) There was evidence that the 

services were provided by the 

subcontractors. 

 

C COSTS OF PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES   

C.1 The Auditor obtained the detail/breakdown of the costs of providing financial support to 

third parties and sampled ______ cost items selected randomly (full coverage is required if 

there are fewer than 10 items, otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of 

the total, whichever number is highest). 

 

The Auditor verified that the following minimum conditions were met: 

a) the maximum amount of financial support for each third party did not exceed EUR 60 

000, unless explicitly mentioned in Annex 1; 

 

b) the financial support to third parties was agreed in Annex 1 of the Agreement and the 

other provisions on financial support to third parties included in Annex 1 were respected. 

42) All minimum conditions were 

met 
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D OTHER ACTUAL DIRECT COSTS 

D.1 COSTS OF TRAVEL AND RELATED SUBSISTENCE ALLOWANCES  

The Auditor sampled ______ cost items selected randomly (full coverage is required if there 

are fewer than 10 items, otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the 

total, whichever number is the highest). 

The Auditor inspected the sample and verified that: 

o travel and subsistence costs were consistent with the Beneficiary's usual policy for travel. 

In this context, the Beneficiary provided evidence of its normal policy for travel costs 

(e.g. use of first class tickets, reimbursement by the Beneficiary on the basis of actual 

costs, a lump sum or per diem) to enable the Auditor to compare the travel costs charged 

with this policy; 

o travel costs are correctly identified and allocated to the action (e.g. trips are directly 

linked to the action) by reviewing relevant supporting documents such as minutes of 

meetings, workshops or conferences, their registration in the correct project account, their 

consistency with time records or with the  dates/duration of the workshop/conference; 

o no ineligible costs or excessive or reckless expenditure was declared (see Article 6.5 

MGA). 

43) Costs were incurred, approved and 

reimbursed in line with the 

Beneficiary's usual policy for 

travels.  

 

44) There was a link between the trip 

and the action. 
 

45) The supporting documents were 

consistent with each other regarding 

subject of the trip, dates, duration 

and reconciled with time records 

and accounting.  

 

46) No ineligible costs or excessive or 

reckless expenditure was declared.  
 

D.2 DEPRECIATION COSTS FOR EQUIPMENT, INFRASTRUCTURE OR OTHER 

ASSETS 

The Auditor sampled ______ cost items selected randomly (full coverage is required if there 

are fewer than 10 items, otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the 

total, whichever number is the highest). 

For “equipment, infrastructure or other assets” [from now on called “asset(s)”] selected in the 

sample the Auditor verified that: 

o the assets were acquired in conformity with the Beneficiary's internal guidelines  and 

procedures; 

47) Procurement rules, principles and 

guides were followed. 
 

48) There was a link between the grant 

agreement and the asset charged to 

the action. 

 

49) The asset charged to the action was 

traceable to the accounting records 

and the underlying documents. 
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o they were correctly allocated to the action (with supporting documents such as delivery 

note invoice or any other proof demonstrating the link to the action)  

o they were entered in the accounting system; 

o the extent to which the assets were used for the action (as a percentage) was supported by 

reliable documentation (e.g. usage overview table); 

 

The Auditor recalculated the depreciation costs and verified that they were in line with the 

applicable rules in the Beneficiary’s country and with the Beneficiary’s usual accounting policy 

(e.g. depreciation calculated on the acquisition value). 

The Auditor verified that no ineligible costs such as deductible VAT, exchange rate losses, 

excessive or reckless expenditure were declared (see Article 6.5 GA). 

50) The depreciation method used to 

charge the asset to the action was in 

line with the applicable rules of the 

Beneficiary's country and the 

Beneficiary's usual accounting 

policy. 

 

51) The amount charged corresponded 

to the actual usage for the action. 
 

52) No ineligible costs or excessive or 

reckless expenditure were declared. 
 

D.3 COSTS OF OTHER GOODS AND SERVICES  

The Auditor sampled ______ cost items selected randomly (full coverage is required if there 

are fewer than 10 items, otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the 

total, whichever number is highest). 

For the purchase of goods, works or services included in the sample the Auditor verified that: 

o the contracts did not cover tasks described in Annex 1; 

o they were correctly identified, allocated to the proper action, entered in the accounting 

system (traceable to underlying documents such as purchase orders, invoices and 

accounting); 

o the goods were not placed in the inventory of durable equipment; 

o the costs charged to the action were accounted in line with the Beneficiary’s usual 

accounting practices; 

o no ineligible costs or excessive or reckless expenditure were declared (see Article 6 GA). 

In addition, the Auditor verified that these goods and services were acquired in conformity with 

53) Contracts for works or services did 

not cover tasks described in Annex 

1.  

54) Costs were allocated to the correct 

action and the goods were not 

placed in the inventory of durable 

equipment. 
 

55) The costs were charged in line with 

the Beneficiary’s accounting policy 

and were adequately supported.  

56) No ineligible costs or excessive or 

reckless expenditure were declared. 

For internal invoices/charges only 

the cost element was charged, 

without any mark-ups. 
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the Beneficiary's internal guidelines and procedures, in particular: 

o if Beneficiary acted as a contracting authority within the meaning of Directive 

2004/18/EC (or 2014/24/EU) or of Directive 2004/17/EC (or 2014/25/EU), the Auditor 

verified that the applicable national law on public procurement was followed and that the 

procurement contract complied with the Terms and Conditions of the Agreement. 

o if the Beneficiary did not fall into the category above, the Auditor verified that the 

Beneficiary followed their usual procurement rules and respected the Terms and 

Conditions of the Agreement. 

For the items included in the sample the Auditor also verified that: 

o the Beneficiary ensured best value for money (key elements to appreciate the respect of 

this principle are the award of the contract to the bid offering best price-quality ratio, 

under conditions of transparency and equal treatment. In case an existing framework 

contract was used the Auditor also verified that the Beneficiary ensured it was established 

on the basis of the principle of best value for money under conditions of transparency and 

equal treatment); 

SUCH GOODS AND SERVICES INCLUDE, FOR INSTANCE, CONSUMABLES AND SUPPLIES, DISSEMINATION 

(INCLUDING OPEN ACCESS), PROTECTION OF RESULTS, SPECIFIC EVALUATION OF THE ACTION IF IT IS 

REQUIRED BY THE AGREEMENT, CERTIFICATES ON THE FINANCIAL STATEMENTS IF THEY ARE 

REQUIRED BY THE AGREEMENT AND CERTIFICATES ON THE METHODOLOGY, TRANSLATIONS, 

REPRODUCTION. 

57) Procurement rules, principles and 

guides were followed. There were 

documents of requests to different 

providers, different offers and 

assessment of the offers before 

selection of the provider in line with 

internal procedures and 

procurement rules. The purchases 

were made in accordance with the 

principle of best value for money.  

(When different offers were not 

collected the Auditor explains the 

reasons provided by the Beneficiary 

under the caption “Exceptions” of 

the Report. The Commission will 

analyse this information to evaluate 

whether these costs might be 

accepted as eligible) 

 

 

D.4 AGGREGATED CAPITALISED AND OPERATING COSTS OF RESEARCH 

INFRASTRUCTURE 

The Auditor ensured the existence of a positive ex-ante assessment (issued by the EC Services) of 

the cost accounting methodology of the Beneficiary allowing it to apply the guidelines on direct 

costing for large research infrastructures in Horizon 2020. 

 

58) The costs declared as direct costs 

for Large Research Infrastructures 

(in the appropriate line of the 

Financial Statement) comply with 

the methodology described in the 

positive ex-ante assessment report. 
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In the cases that a positive ex-ante assessment has been issued (see the standard factual findings 

58-59 on the next column), 

The Auditor ensured that the beneficiary has applied consistently the methodology that is 

explained and approved in the positive ex ante assessment; 

 

In the cases that a positive ex-ante assessment has NOT been issued (see the standard factual 

findings 60 on the next column), 

The Auditor verified that no costs of Large Research  Infrastructure have been charged as 

direct costs in any costs category; 

 

In the cases that a draft ex-ante assessment report has been issued with recommendation for 

further changes (see the standard factual findings 60 on the next column), 

 The Auditor followed the same procedure as above (when a positive ex-ante assessment has 

NOT yet been issued) and paid particular attention (testing reinforced) to the cost items for 

which the draft ex-ante assessment either rejected the inclusion as direct costs for Large 

Research Infrastructures or issued recommendations. 

59) Any difference between the 

methodology applied and the one 

positively assessed was extensively 

described and adjusted accordingly. 

 

60) The direct costs declared were free 

from any indirect costs items related 

to the Large Research 

Infrastructure. 

 

D.5 

 
Costs of internally invoiced goods and services 

 
The Auditor sampled cost items selected randomly (full coverage is required if there are fewer 

than 10 items, otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the total, 

whichever number is highest).  

 
To confirm standard factual findings 61-65 listed in the next column, the Auditor: 

o obtained a description of the Beneficiary's usual cost accounting practice to calculate 

costs of internally invoiced goods and services (unit costs); 

o reviewed whether the Beneficiary's usual cost accounting practice was applied for the 

Financial Statements subject of the present CFS; 

o ensured that the methodology to calculate unit costs is being used in a consistent manner, 

based on objective criteria, regardless of the source of funding; 

o verified that any ineligible items or any costs claimed under other budget categories, in 

particular indirect costs, have not been taken into account when calculating the costs of 

61) The costs of internally invoiced 

goods and services included in the 

Financial Statement were calculated 

in accordance with the Beneficiary's 

usual cost accounting practice. 

 

62) The cost accounting practices used 

to calculate the costs of internally 

invoiced goods and services were 

applied by the Beneficiary in a 

consistent manner based on 

objective criteria regardless of the 

source of funding. 

 

63) The unit cost is calculated using the 

actual costs for the good or service 

recorded in the Beneficiary’s 

accounts, excluding any ineligible 

cost or costs included in other 
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internally invoiced goods and services (see Article 6 GA); 

o verified whether actual costs of internally invoiced goods and services were adjusted on 

the basis of budgeted or estimated elements and, if so, verified whether those elements 

used are actually relevant for the calculation, and correspond to objective and verifiable 

information. 

o verified that any costs of items which are not directly linked to the production of the 

invoiced goods or service (e.g. supporting services like cleaning, general accountancy, 

administrative support, etc. not directly used for production of the good or service) have 

not been taken into account when calculating the costs of internally invoiced goods and 

services. 

o verified that any costs of items used for calculating the costs internally invoiced goods 

and services are supported by audit evidence and registered in the accounts. 

budget categories. 

64) The unit cost excludes any costs of 

items which are not directly linked 

to the production of the invoiced 

goods or service. 

 

65) The costs items used for calculating 

the actual costs of internally 

invoiced goods and services were 

relevant, reasonable and correspond 

to objective and verifiable 

information. 

 

E USE OF EXCHANGE RATES   

E.1 a) For Beneficiaries with accounts established in a currency other than euros 

The Auditor sampled ______ cost items selected randomly and verified that the exchange 

rates used for converting other currencies into euros were in accordance with the following 

rules established in the Agreement ( full coverage is required if there are fewer than 10 items, 

otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the total, whichever number is 

highest): 

COSTS RECORDED IN THE ACCOUNTS IN A CURRENCY OTHER THAN EURO SHALL BE CONVERTED INTO 

EURO AT THE AVERAGE OF THE DAILY EXCHANGE RATES PUBLISHED IN THE C SERIES OF OFFICIAL 

JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION 

(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ), DETERMINED OVER THE 

CORRESPONDING REPORTING PERIOD.  

IF NO DAILY EURO EXCHANGE RATE IS PUBLISHED IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN 

UNION FOR THE CURRENCY IN QUESTION, CONVERSION SHALL BE MADE AT THE AVERAGE OF THE 

MONTHLY ACCOUNTING RATES ESTABLISHED BY THE COMMISSION AND PUBLISHED ON ITS WEBSITE 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ), 

66) The exchange rates used to convert 

other currencies into Euros were in 

accordance with the rules 

established of the Grant Agreement 

and there was no difference in the 

final figures. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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DETERMINED OVER THE CORRESPONDING REPORTING PERIOD. 

b) For Beneficiaries with accounts established in euros 

The Auditor sampled ______ cost items selected randomly and verified that the exchange 

rates used for converting other currencies into euros were in accordance with the following 

rules established in the Agreement ( full coverage is required if there are fewer than 10 items, 

otherwise the sample should have a minimum of 10 item, or 10% of the total, whichever number is 

highest): 

COSTS INCURRED IN ANOTHER CURRENCY SHALL BE CONVERTED INTO EURO BY APPLYING THE 

BENEFICIARY’S USUAL ACCOUNTING PRACTICES. 

67) The Beneficiary applied its usual 

accounting practices. 
 

 

 

 

[legal name of the audit firm] 

[name and function of an authorised representative] 

[dd Month yyyy] 

<Signature of the Auditor> 


