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Persoanele juridice care la data bilantului 

depasesc doi ani consecutiv limitele a doua

dintre urmatoarele 3 criterii sunt obligate sa 

auditeze situatiile financiare:

- total active: 3,65 mil euro

- cifra de afaceri neta: 7,3 mil euro

- numar mediu de salariati : 50

In plus, persoanele juridice care au 

obligativitatea auditarii statutare a situatiilor 

financiare anuale, sunt obligate sa aiba un 

compartiment de audit intern (propriu sau 

externalizat).

Nerespectarea obligatiei privind auditarea

situatiilor financiare anuale se sanctioneaza cu 

amenda intre 30.000 lei si 40.000 lei.

Auditul situatiilor financiare– obligatie sau necesitate?



Exceptand auditul statutar, obligatoriu prin lege, 

un audit financiar poate fi solicitat atunci cand:

Conducerea entitatii sau asociatii/actionarii 

doresc sa aiba o cunoastere aprofundata a 

situatiei financiare a entitatii la un moment dat.

Auditorul financiar are o competenta, 

specializare, mai bine adaptata la o anumita arie 

(control intern, fiscalitate, standarde 

internationale de raportare financiara)

Se solicita opinia unui auditor - o misiune de 

audit particulara ceruta de un tert, de exemplu 

de o banca la acordarea unui imprumut, un 

potential investitor, societatea-mama solicita 

auditarea filialelor sale, etc.

Cand este solicitat auditul financiar?



Obligatoriu in cazul finantarilor europene nerambursabile (POSDRU, POSCCE, 

etc.)

Realizat de auditori abilitati de CAFR, conform protocolului incheiat intre MFE si 

CAFR

Auditul financiar independent al proiectelor este o obligatie contractuala ce revine 

beneficiarilor de finantare in cadrul programelor operationale sustinute din 

fondurile structurale si de coeziune europene, in baza contractelor de finantare pe 

care acestia le-au incheiat cu autoritatile de management (AM) sau organismele 

intermediare (OI) ale acestor programe.

Auditul fondurilor europene



Cadrul de referinta este ISRS 4400 “Angajamente privind procedurile convenite“ si 

Codul de Etica emis de IFAC

Presupune efectuarea unor proceduri ce tin de natura unui audit

Auditorul emite un raport asupra constatarilor efective ale procedurilor convenite 

cu privire la modul de respectare a clauzelor contractului de finantare

Nu este exprimata nici o asigurare, totusi, in astfel de audituri nu exista notiunea 

de selectie si volumul de ore consumate de auditor este semnificativ

Utilizatorii raportului contureaza propriile lor concluzii care decurg din raportul de 

constatari efective.

Auditul fondurilor europene



Obiectivul auditului fondurilor europene este de a verifica toate cheltuielile 

declarate de beneficiar in cererea de rambursare din punct de vedere al:

realitatii, 

legalitatii, si 

eligibilitatii.

Realizarea auditului cheltuielilor eligibile ale proiectului se va realiza in baza 

contractului de servicii pe care beneficiarul il va incheia in acest sens cu 

auditorul financiar independent ales/desemnat. 

Auditul fondurilor europene



Auditorul independent va colecta si analiza informatii si documente de la 

Beneficiar, astfel incat utilizatorul raportului de audit independent, respectiv 

autoritatile de management ale programelor operationale, sa poata intelege 

informatiile cuprinse in documentele prezentate, precum si tranzactiile materiale 

si evenimentele pe care le descriu aceste informatii.

Auditorul financiar independent poate purta discutii cu membrii echipei de 

management si reprezentantul Beneficiarului pentru a intelege proiectul si 

evenimentele ce reprezinta implementarea proiectului si va inspecta 

documentele in legatura cu implementarea proiectului, pentru a verifica 

exactitatea inregistrarii acestor evenimente.

Auditul fondurilor europene



Auditul fondurilor europene

Proceduri de verificare:

Examinarea conformarii Beneficiarului cu prevederile contractului de finantare

Examinarea liniilor bugetare din cererea de rambursare

Reconcilierea informatiilor din cererea de rambursare cu sistemul de contabilitate 

al Beneficiarului

Conformitatea cu regulile de achizitii

Confirmarea existentei fizice a bunurilor achizitionate

Verificarea cheltuielilor si raportarea exceptiilor si a cheltuielilor neeligibile, daca

este cazul

Verificarea veniturilor incasate in cadrul proiectului.



Auditul fondurilor europene

Beneficiarii trebuie sa aiba in vedere ca validarea spre rambursare sau chiar 

rambursarea cheltuielilor nu este irevocabila.

Mai exact, chiar daca sumele au fost deja rambursate, autoritatile pot obliga 

Beneficiarul sa le restituie daca descopera nereguli in urma unui audit al 

proiectului respectiv. 

In cazul unui control sau audit, la finalizarea acestuia, autoritatile vor intocmi un 

Proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare sau o 

Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.



Audituri Comisia Europeana

In perioada 2007-2013, proiectele finantate din 

fonduri europene pot face obiectul unor misiuni de 

audit, in orice moment pe parcursul implementarii, 

precum si 10 ani dupa finalizarea acestuia.

Propunerile pentru 2014-2020 limiteaza 

intensitatea auditarii proiectelor de catre Comisia 

Europeana si autoritatile de audit nationale 

(proiectele mai mici de 100.000 Euro vor fi 

auditate o singura data, inaintea inchiderii)

Concentrarea activitatilor de audit ale Comisiei pe 

domenii cu risc mai ridicat.

Beneficiarii nu se vor mai confrunta cu auditari

multiple.



Nereguli

Notiunea de neregula este definita in OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea 

si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. 

Neregula inseamna orice “abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in 

raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor 

[…] incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a 

beneficiarului […], care a prejudiciat […] bugetul Uniunii Europene/bugetele 

donatorilor publici internationali si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora 

printr-o suma platita necuvenit“.

Frauda reprezinta orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu obtinerea, 

utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare, precum si/sau din bugetele de 

cofinantare aferente

Autoritatile pot obliga beneficiarul sa ramburseze o parte sau toata suma primita, in 
functie de natura si gravitatea neregulilor constatate, in urma unui audit.



Nereguli 

Exista nereguli daca:

Declaratii false

Facturi fictive sau false (servicii, bunuri sau lucrari care nu au fost 

realizate/achizitionate dar sunt raportate ca fiind realizate)

Facturi pentru sume incorecte

Aceleasi facturi transmise pentru justificarea cheltuielilor din proiecte diferite

Facturi majorate nejustificat

Transferul fraudulos al unor fonduri catre alte conturi decat cele declarate initial 

pentru desfasurarea activitatii

Falsificarea si modificarea unor conturi si/sau documente

Nereflectarea in contabilitate a tranzactiilor aferente proiectului

Falsificarea concluziilor rezultate din verificarea documentatiei/ verificarea la fata 

locului



Riscuri, capcane, erori frecvente ale beneficiarilor 

proiectelor europene 

Incalcari ale procedurilor de licitatie si atribuire a contractelor in cadrul 

proiectului

Incalcarea principiului nediscriminarii in evaluarea si selectia ofertelor

Utilizarea si/sau prezentarea de declaratii sau documente false/

incorecte/incomplete

Alocarea/dobandirea/utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor

Nerespectarea bugetului aprobat

Cheltuirea eronata a acestor fonduri in alte scopuri decat cele prevazute 

initial

Primirea de avantaje nejustificate (avantaj personal sau de afaceri)

Nerespectarea de catre beneficiarul proiectului sau partenerii acestuia a 

prevederilor din acordul de parteneriat

Dificultatile de interpretare a regulilor de eligibilitate



Riscuri, capcane, erori frecvente ale beneficiarilor 

proiectelor europene 

Costuri care nu sunt justificate sau care nu au legatura cu proiectul

Parti terte si subcontractare

Costuri indirecte – costuri neeligibile incluse in categoria costurilor indirecte

Costurile de personal – calculul orelor productive, incarcarea orelor 

consumate in cadrul proiectului

Depasirea termenelor din graficul de activitati declarat initial

Rapoartele de progres si cererile de rambursare sunt gresit intocmite

Evidenta cheltuielilor intocmita eronat



Actiuni preventive de evitare a riscurilor

Folosirea unui sistem de evidenta contabila 

analitica distincta a proiectului

Asigurarea unei inregistrari contabile exacte si 

periodice, utilizand un sistem adecvat de 

contabilitate si inregistrare

Furnizarea unei notificari in scris daca intervin 

modificari in perioada de implementare a 

proiectului si solicitarea aprobarii AM/OI

Incheierea unor acte aditionale cu AM/OI daca

intervin modificari la contractul de finantare/buget;

Furnizarea unor  rapoarte financiare si narative 

precise si realiste cu privire la progresul proiectului 

Folosirea unor proceduri scrise transparente



Actiuni preventive de evitare a riscurilor

Selectarea si implicarea unui personal calificat corespunzator, bine instruit si

responsabil.

Cunoasterea procedurilor de lucru

Asigurarea unui control financiar al proiectului

Verificarea faptului ca procedurile de achizitii publice sunt conforme cu legile 

nationale si europene

Asigurarea unui sistem functional, transparent si controlat de inregistrare si 

arhivare a documentelor justificative

Colectarea, intocmirea, pastrarea documentelor justificative aferente desfasurarii 

activitatilor.



PKF FINCONTA SRL este membra a PKF International Limited, o rețea de firme independente din punct de vedere legal și nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere pentru acțiunile sau inacțiunile din partea oricarei firme membre individuale sau a 
unui grup de firme

Intrebari?



PKF Finconta S.R.L.
Direct tel./fax: (+40)21 317 31 90 (+40) 21 

317 31 96 (+40) 372 168 300

E-mail: office@pkffinconta.ro Strada Albesti, 

nr.8 Sector 2 Bucuresti | Romania 


