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I. INTRODUCERE

Tipul de audit: de regularitate.
Bszs legald a misiunii de audit public: Legea 67212002 privind auditul public

intem, Ordinul nr. 3812003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activitdtii de audit public intern, O.M.E.C.T. nr. 528112003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea gi exercitarea activitdlii de audit public intem in
structura M.E.C.T. qi in unitdJile subordonate qi ordinul de serviciu.

Echipa de audit: ec. Anca VLA$AN, ing. Paula ENACHE, ing. Radu
ALEXANDRU.

Structuru unde s-a desfdsurut misiuneu: Departamentul de Management al
Proiectelor de Educa{ie qi Cercetare din cadrul Universitdlii Transilvania din Braqov.

Periouda auditatd: #'t.0 J.2008 - 08.12.2009.
Durata execatdrii misiunii: 08.12.2009 .

Scopul misiunii de audit este: de a analiza, verifica qi evalua documentele
justificative privind modul de derulare qi decontare a lucrdrilor din contractul de

finanlare pentru execulia proiectului.

II. OBIBCTIVUL MISIUNII DE AUDIT

Obiectivul misiunii de audit a fost verificarea respectdrii ansamblului
principiilor, regulilor procedurale qi metodologice aplicabile procedurii de derulare a

contractelor de finanlare pentru execuJie proiecte.
Pe timpul auditdrii au fost examinate urmdtoarele activitdli qi documente:

contractul de finan{are;
actul adilional nr. l12009la contractul de finanfare;
deviz cadru antecalcul;
plan de realizare a proiectului;
deviz cadru postcalcul pentru sumele aferente etapei I qi II din anul 2009;
documentele justificative privind cheltuieli de personal, cheltuieli
indirecte, mobilitali, cheltuieli de logistic6, etc.;

fiqa de evidenJd a cheltuielilor;
proces verbal de avizare intemd arezultatelor;
raportul anual de activitate.

III. CONSTATARILE, CONCLUZTTLI" $I RECOMANDARILE
AUDITULUI

Valoarea totalS a contractului de finanJare este de 970.000 lei, din care s-au

alocat pentru anul bugetar 2009 suma de I 1 5.677 ,72Iei:
- Pentru etapa intermediarl: 6I.761,4lei- credite bugetare;
- Pentru etapa finald 2009: 53.916,32\ei - credite de angajament.

Pentru etapa intermediari (01.0L.2009 - 15.09.2009):
A fost acordat un avans in sumd de 18.528, 42lei. t (* -'

r E-:+4ii t+;+
Ec. Anca vt-A5nN g ? /'

Ing. Paula ENeCHe 4- ;r<-*==_-
Ing. Radu ALEXANDRTT <"-*7tr

ru*



Au fost angajate cheltuielile de personal in sumd de 33.824,73 lei inbaza foii
colective de prezen[d, in care a fost nominalizat personalul echipei de cercetare.
Costurile salariale directe se incadrezd in limitele maxime prevdzute de H.G. 47512007
privind aprobarea Planului nalional de cercetare-denroltare qi inovare II, pentru
perioada 2007-2013.

Cheltuielile indirecte in valoare de 4.323,3 lei reprezintdTo/o din valoarea totald
a contractului pentru anul 2009, conform Hotdrdrii Senatului Universit5lii
Tr ans i lv ani a din Braqov.

Cheltuielile de mobilitdji in valoare de 23.613,37 lei, s-au justificat inbaza
ordinelor de deplasare intemd gi externS.

Pentru etapa finali (15.09.2009- 15.12.2009):
Au fost angajate cheltuielile de personal in sumd de 36.023,08 lei inbaza foii

colective de prezen!6, in care a fost nominalizat personalul echipei de cercetare.
Costurile salariale directe se incadrezdinlimitele maxime prevdzute de H.G. 47512007
privind aprobarea Planului naJional de cercetare-demoltare qi inovare II, pentru
perioada 2007-2013.

Cheltuielile indirecte in valoare de 3.774,14 lei reprezintd, T% din valoarea
totald a contractului pentru anul2009.

Cheltuielile de mobilitdli in valoare de 10.801 ,74 lei, s-au justificat in baza
ordinelor de deplasare intemd gi externS.

Pentru suma de 3.317,36 lei reprezent6nd cheltuielile de logisticd, s-au avut in
vedere urmdtoarele: achizi\ia sd fie cuprinsb in Programul achizi\iilor pentru anul
2009, s5 fie respectatd procedura de achizilii prevdzutd de OUG nr. 3412006 cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, echipamentele sd fie cuprinse in Lista de

investilii avizatd de Ministerul Educafiei, Cercetdrii gi Inovdrii, sd fie efectuatd
receplia acestora, iar evidenfa contabilS qi tehnic-operativd sd permitd identificarea
echipamentelor ca provenind din fondurile alocate acestui proiect.

Documentele justificative privind cheltuielile efectuate au fost analizate sub

aspectul completdrii tuturor datelor solicitate de formular, corectitudinii datelor
inregistrate qi semndrii acestora de cdtre toate persoanele in drept.

Echipa de audit a constatat c6, la nivelul Departamentului de Management al
Proiectelor de Educalie qi Cercetare s-a instituit controlul intern care se exercitd prin
vizd qi semndturd de persoana cu atribulii de serviciu in acest sens, iar la nivelul
instituliei documentele sunt supuse controlului financiar preventiv.

Avind in vedere obiectivele misiunii, documentele puse la dispozi{ie qi

constatirile inscrise in prezentul raport de audit, apreciem ci s-au respectat
prevederile legale privind derularea qi decontarea lucririlor din contractul de
finanfare.

Prezentul raport de audit public
exemplarul nr.l pentru Unitatea Executivd
qi a Cercetdrii $tiin{ifice Universitare, iar
Audit Public Intem, din cadrul UniversitSlii

intern s-a intocmit in doud exemplare:
pentru Finanfarea invdJdmAntului Superior
exemplarul nr. 2 pentru Compartimentul
Tra ns i lvan i a din Brasbv.('.
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