
Situaţia rezumativă anuală care acoperă anul financiar 2010

Subsemnatul, Aron Ioan POPA, reprezentant al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, desemnat în mod legal de România în temeiul HG nr. 176/2008 pentru a elabora situaţia rezumativă anuală a acţiunilor
structurale şi fondurilor europene pentru pescuit (denumite în continuare „fondurile”), declar prin prezenta că:

1. Cheltuială certificată în anul 2010

1.1 pentru perioada de programare 2007-2013

a)  toate cheltuielile au fost declarate prin SFC2007 de către autorităţile de certificare în anul 2010, sunt conforme cu criteriile de eligibilitate a cheltuielilor stabilite la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 şi la articolul
55 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 şi au fost achitate de către beneficiari pe durata punerii în aplicare a operaţiunilor selectate în cadrul programului operaţional, în conformitate cu condiţiile de acordare a contribuţiilor
publice prevăzute la articolul 78 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 şi Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

Program cu discrepanţe JustificareSuma

2007CB163PO021

Diferența se datorează înregistrării incomplete a datelor în sistem la nivelul AM, precum și modului de generare a datelor de către sistemul
informatic38.620,92

2007RO051PO002 Diferențele se datorează debitelor recuperate de către AM PODCA și neintroduse în totalitate în SMIS, situație în curs de reglare.-13.087,50

2007RO14FPO001 Sistemul informatic este în curs de actualizare.17.390.292,82

2007RO161PO001 Diferența se datorează modului de reflectare în SMIS a debitelor recuperate prin plata voluntară, în curs de clarificare între AM, ACP și ACIS,
precum și a erorilor de introducere date la nivelul unor proiecte, aspect în curs de ajustare.-3.425,54

2007RO161PO002
Diferențele se datorează incompletei introduceri de date la nivelul AM POSCCE, pe de o parte, precum și sumelor necertificate de ACP
aferente cheltuielilor gestionate de OI IMM, care sunt în curs de înregistrare în SMIS, după clarificări cu ACIS privind modul de reflectare a
acestora.

-2.634.339,64

2007RO161PO004

FEDR-Debite recuperate prin plată voluntară a beneficiarilor, scăzute de ACP din aplicațiile către CE, în curs de înregistrare în sistem de
către AM.-184.370,91

2007RO161PO004

FC-Debite recuperate prin plată voluntară a beneficiarilor, scăzute de ACP din aplicațiile către CE, în curs de înregistrare în sistem de către
AM.-437.444,49

2007RO161PO005 Diferențele se datorează unor rotunjiri la nivel de zecimale.-1,81

Confirm că, exceptând discrepanţele următoare, cheltuielile înregistrate în sistemele informatice naţionale de monitorizare financiară sunt în concordanţă cu sumele raportate în SFC 2007:

Ref. Ares(2011)163244 - 14/02/2011



Tabelul 1.2.1 - Cheltuieli certificate (1) şi declarate Comisiei în anul 2010 pentru fonduri structurale (sume necumulative, în ) pentru perioada 2000-2006

1.2  pentru perioada de programare 2000-2006

a) toate cheltuielile incluse în tabelele 1.2.1 şi 1.2.2 de mai jos au fost declarate de către autorităţile de plată în anul 2010 ca fiind conforme cu obiectivele prevăzute în fiecare decizie relevantă a Comisiei de aprobare a programului
sau proiectului în cauză şi cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 privind fondurile structurale şi, respectiv, ale Regulamentului (CE) nr. 1164/1994 privind fondul de coeziune;

Proiectul Total cheltuieli certificate (finanţări publice şi private)

2000RO16PPA001 0,00

2000RO16PPA002 0,00

2000RO16PPE001 0,00

2000RO16PPE002 0,00

2000RO16PPE003 0,00

2000RO16PPE004 3.936.738,11

2000RO16PPE005 4.208.509,36

2000RO16PPE006 0,00

2000RO16PPE007 2.706.496,46

2000RO16PPE008 0,00

2000RO16PPE009 1.809.805,99

2000RO16PPE010 11.558.469,88

2000RO16PPE011 592.006,06

2000RO16PPT001 20.854.393,47

2000RO16PPT002 0,00

2000RO16PPT003 0,00

2000RO16PPT004 0,00

2001RO16PPA003 0,00

2001RO16PPA008 0,00

2001RO16PPA009 0,00

Tabelul 1.2.2 - Cheltuieli certificate şi declarate Comisiei în anul 2010 pentru fondul de coeziune (necumulative, în ) pentru perioada 2000-2006



Proiectul Total cheltuieli certificate (finanţări publice şi private)

2001RO16PPE012 0,00

2001RO16PPE013 0,00

2001RO16PPE014 4.196.888,60

2001RO16PPE015 0,00

2001RO16PPE017 1.866.793,47

2001RO16PPT005 17.444.223,02

2001RO16PPT006 10.882.164,02

2002RO16PPA011 0,00

2002RO16PPE018 9.870.101,12

2002RO16PPE019 0,00

2002RO16PPE021 2.605.980,60

2002RO16PPE022 3.021.936,75

2002RO16PPE023 4.732.089,86

2002RO16PPE024 0,00

2003RO16PPA012 3.394.597,92

2003RO16PPA013 0,00

2003RO16PPE025 4.900.241,50

2003RO16PPE026 14.323.225,25

2003RO16PPE027 0,00

2003RO16PPT007 64.077.429,89

2004RO16PPA001 0,00

2004RO16PPA002 282.517,92

2004RO16PPA003 0,00

2004RO16PPE001 4.759.368,44

2004RO16PPE002 3.931.444,77

2004RO16PPE003 36.380.570,11

2004RO16PPE004 8.105.087,62



Proiectul Total cheltuieli certificate (finanţări publice şi private)

2004RO16PPE005 6.770.772,65

2004RO16PPE007 8.156.559,17

2004RO16PPE008 0,00

2004RO16PPT008 0,00

2004RO16PPT009 9.188.273,01

2005RO16PPA001 1.631.557,72

2005RO16PPA002 0,00

2005RO16PPA003 1.233.601,00

2005RO16PPA004 35.623,60

2005RO16PPE001 4.964.749,86

2005RO16PPE002 5.364.370,94

2005RO16PPE003 13.097.091,73

2005RO16PPE004 7.734.734,13

2005RO16PPT001 6.362.148,33

2005RO16PPT002 14.457.550,82

2005RO16PPT003 0,00

Total general FC 319.438.113,15

Tabelul 2.1.1 - Rezumat al opiniilor de audit pentru perioada 2007-2013  (2)

Program operaţional Rate de eroare (de la auditurile operaţiunilor)
Opinie de audit (opinie de audit fără rezerve / opinie de
audit cu rezerve / opinie de audit contrară /
imposibilitatea exprimării unei opinii de audit (3) )

Cuantificarea deficienţelor / neregulilor

Calificări importante

Măsuri adoptate (pentru probleme sistemice)

2. Activitate de audit în anul 2010

Informaţiile de audit incluse la secţiunile 2.1 şi 2.2 de mai jos reprezintă un rezumat complet şi exact al activităţii de audit şi al evaluărilor oferite de organismele de audit în cauză.

2.1 pentru perioada de programare 2007-2013



Program operaţional Rate de eroare (de la auditurile operaţiunilor)
Opinie de audit (opinie de audit fără rezerve / opinie de
audit cu rezerve / opinie de audit contrară /
imposibilitatea exprimării unei opinii de audit (3) )

Cuantificarea deficienţelor / neregulilor

Calificări importante

Măsuri adoptate (pentru probleme sistemice)

2007RO14FPO001 (FEP) 0,00Imposibilitatea exprimării unei opinii

-

0,00

-

2007RO161PO001 (FEDR/FC) 0,90Aviz calificat

Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit  de sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a modului de implementare a
recomandărilor formulate în cadrul auditurilor precedente. Totodată, la emiterea opiniei de audit, s-a ținut cont și de sumele recuperate până la data de 31.12.2010, în valoare de
28.645,52 euro, fapt ce a determinat o scădere a ratei de eroare de la 0,90% la 0,76%.Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al programului operaţional,
reevaluată urmare misiunii de follow-up, este că „sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri".Aspectele constatate în cadrul misiunilor de audit se referă în
principal la:- Informaţiile care stau la baza întocmirii ,,Declaraţiei  lunare de cheltuieli,, nu sunt generate de către SMIS datorită existenţei unor deficienţe în modul de procesare a
datelor privind proiectele, introduse la nivelul OI POR şi AM POR.-Verificările realizate de ACP pentru certificarea cheltuielilor declarate de către AM POR  nu au avut la bază
reconcilierile cu datele  înregistrate  în SMIS.- Decontare, în unele cazuri, unor cheltuieli fără respectarea condiţiilor de eligibilitate/decontare stabilite prin  contractele de finanţare,
legislaţia naţională şi/sau comunitară ori ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei comunitare/naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

175.828,88

-

2007RO161PO002 (FEDR/FC) 0,03Aviz calificat

Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit  de sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a modului de implementare a
recomandărilor formulate în cadrul auditurilor precedente.Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al programului operaţional, reevaluată urmare misiunii de
follow-up, este că „sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri".Aspectele reţinute în cadrul acţiunilor de audit se referă, în principal, la:-Gradul scăzut de ocupare
a posturilor alocate, la nivelul unor organisme intermediare (OI IMM, OI PSI şi OI Energie);-Întârzieri semnificative în procesul de evaluare, selecţie şi contractare a cererilor de
finanţare  la nivelul unor organisme intermediare (OI IMM şi OI PSI);-Deficienţe privind procesul de verificare administrativă şi la faţa locului la nivelul OI IMM;- Nu au fost înregistrate
la zi, în SMIS, toate cererile de rambursare, rapoartele de control la faţa locului, plăţile efectuate şi fişele de proiect primite, evaluate şi aprobate;-Decontare unor cheltuieli fără
respectarea condiţiilor de eligibilitate/decontare stabilite prin   contractele de finanţare, legislaţia naţională şi/ sau comunitară  sau ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei
comunitare/naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

27.537,28

-

2007RO161PO003 (FEDR/FC) 0,00Aviz calificat

Aspectele reţinute în cadrul misiunilor de audit vizează, în principal, următoarele:- întârzieri foarte mari în evaluarea cererilor de finanţare pentru proiectele POS T, datorate în general
transmiterii incomplete de către beneficiarul final a dosarelor aferente cererilor de finanţare;-în SMIS nu pot fi vizualizate toate informaţiile privind etapele parcurse în procesul de
evaluare-selecţie, aşa cum este prevăzut în procedurile autorităţii de management;-pentru proiectele verificate nu au fost introduse/validate în SMIS toate informaţiile privind
monitorizarea, respectiv rapoarte de progres, rapoarte de control la faţa locului, etc., fapt ce nu asigură respectarea prevederilor art. 37 (1) ( c) şi art. 67 (2) (a) din Regulamentul (CE)
nr. 1083 al Consiliului) privind colectarea de date fiabile pentru monitorizarea şi evaluarea operaţiunilor în cadrul programului operaţional;-procedura operaţională de nereguli, control
şi recuperare debite, nu precizează în mod clar activităţile care trebuie efectuate de către AM în cazul detectării unor nereguli sistemice; -Întârzieri semnificative în etapa de
contractare și progresul întârziat al lucrărilor proiectelor „Construcţie autostradă Cernavodă-Constanţa” și „Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Constanța”  care au condus
la decalări față de Planul de achiziții și Calendarul estimativ al activităților din Contractele de finanțare;-Contractele de proiectare şi lucrări încheiate de CNADNR în cadrul a două
proiecte nu conţin linii bugetare privind „Publicitatea” şi nici clauze clare în „Cerinţele Angajatorului” în vederea detalierii activităţilor specifice de informare şi publicitate

0,00

-



Program operaţional Rate de eroare (de la auditurile operaţiunilor)
Opinie de audit (opinie de audit fără rezerve / opinie de
audit cu rezerve / opinie de audit contrară /
imposibilitatea exprimării unei opinii de audit (3) )

Cuantificarea deficienţelor / neregulilor

Calificări importante

Măsuri adoptate (pentru probleme sistemice)

2007RO161PO004 (FEDR/FC) 2,83Aviz calificat

Aspectele reţinute în cadrul misiunilor de audit, vizează, în principal următoarele:-Rapoartele şi fişele de verificare elaborate, atât de către  AM POS Mediu cât şi de OI , cu ocazia
misiunilor de verificare la faţa locului, nu sunt complete;-nu au fost întocmite sesizări de nereguli, rapoarte de nereguli, şi, implicit nu au fost luate măsuri pentru urmărirea şi
remedierea acestora în cazul în care prin rapoartele întocmite de către ANRMAP au fost semnalate deficineţe cu privire la procedurile de achiziţie publică derulate de AM POS
Mediu;-Proceduri de lucru incomplete care necesită revizuiri în sensul aducerii de clarificări asupra unor aspecte ce pot apare cu ocazia punerii prevederilor acestora în practică. Au
fost identificate sume neeligibile, atât datorită achiziţionării unor echipamente care exced obiectivele stabilite în cadrul unor sub-proiecte cât şi ca urmare neîndeplinirii condiţiilor
aplicabile, potrivit obiectivelor stabilite în decizia de aprobare a proiectului, în ceea ce priveşte utilizarea sistemelor/echipamentelor achiziţionate în cadrul unor contracte. De
asemenea, urmare a nerespectării articolul 38 alineatul 4 la Directiva CE nr. 18/2004 şi a articolul 75 alineatele 2 şi 3 din OUG 34/2006 cu privire la reducerea perioadei minime între
data transmiterii anunţului de participare spre publicare şi data limită de depunere a ofertelor a fost aplicată o corecţie financiară.La emiterea opiniei de audit, s-a ținut cont și de
sumele recuperate până la data de 31.12.2010, fapt ce a determinat o scădere a ratei de eroare de la 2,83% la 0,34%.

47.876,78

-

2007RO161PO005 (FEDR/FC) 0,08Aviz necalificat

La emiterea opiniei de audit s-a ținut cont și de sumele recuperate până la data de 31.12.2010, în valoare de 344,09 euro, fapt ce a determinat scăderea ratei de eroare de la 0,08%
la 0%.

344,09

-

2007RO051PO001 (FSE) 1,49Aviz calificat

Deficienţele constatate au fost, în principal, următoarele:- neexercitarea de către organismele intermediare a unora dintre funcţiile delegate, datorită semnării contractelor de finanţare
a proiectelor gestionate de către organismele intermediare de către AMPOSDRU;- grad scăzut de ocupare a posturilor alocate, la nivelul Autorităţii de Management şi al unor
organisme intermediare;-nerespectarea termenelor procedurale de elaborare a rapoartelor de monitorizare a funcţiilor delegate organismelor intermediare;-întârzieri semnificative în
evaluarea cererilor de finanţare, precum şi deficienţe procedurale în etapele de evaluare, selecţie şi contractare a cererilor de finanţare şi păstrarea pistei de audit;-nerespectarea
termenelor de înregistrare în SMIS de către Autoritatea de Management şi organismele intermediare a datelor privind proiectele depuse pentru cererile de proiecte lansate în anul
2008;-deficienţe procedurale, la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată, privind verificările efectuate în vederea certificării cheltuielilor declarate de către Autoritatea de Management;-
decontarea, în unele cazuri, a unor cheltuieli în condiţiile în care nu au fost respectate regulile de eligibilitate a acestora stabilite prin legislaţia naţională, contractele de finanţare sau
ghidurile solicitantului sau a nerespectării prevederilor legislaţiei comunitare sau naţionale în domeniul achiziţiilor publice drept pentru care au fost aplicate corecţii financiare

199.208,14

-

2007RO051PO002 (FSE) 35,89Aviz calificat

Principalele deficienţe constatate  au fost, următoarele:- întârzieri semnificative înregistrate în realizarea etapei de evaluare tehnico-financiară a cererilor de finanţare depuse în anul
2009;-neînregistrarea în SMIS a rezultatelor evaluării pentru toate cererile de finanţare depuse până la data de 31.12.2009;-decontarea, în unele cazuri, a unor cheltuieli în condiţiile
în care nu au fost respectate regulile de eligibilitate a acestora stabilite prin legislaţia naţională, contractele de finanţare sau a nerespectării prevederilor legislaţiei comunitare în
domeniul achiziţiilor publice drept pentru care au fost aplicate corecţii financiare.Menționăm că în cursul anului 2009 au fost declarate CE cheltuieli în cuantum de 65.511,59 euro,
care au fost auditate integral (4 cereri de rambursare aferente unui numar de 3 proiecte). Urmare verificărilor efectuate, au fost constatate cheltuieli neeligibile în cuantum de
8.316,47 euro, și a fost aplicată o corecție financiară de 25%, echivalentul a 15.194,29 euro.Toate erorile constatate în sumă de 23.510,76 euro au fost recuperate integral şi deduse
din cheltuielile declarate Autorităţii de Certificare şi Plată şi Comisiei Europene până la 31.12.2010 fapt ce a determinat  scăderea ratei de eroare de la 35% la 0%. Acest aspect a
fost avut în vedere la emiterea opiniei anuale

23.510,76

-

2007CB163PO021 (ETC) 0,00Aviz necalificat

-

0,00

-



Lista tuturor opiniilor de audit şi a informaţiilor corespunzătoare din rapoartele de control anuale emise la data de 31 decembrie a anului N în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083 şi al articolului 61 din
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, pentru anul activităţii de audit pe teren 1/7/N-1 - 30/6/N (ar trebui să acopere toate programele). În cazul în care un stat membru optează să grupeze programele pentru sistemele comune,
aceste informaţii pot fi prezentate pe grupuri de programe şi indicate corespunzător.

(2)

(3) Unic pentru anul 2009 - a se vedea nota informativă privind raportul de control anual.

Tabelul 2.1.2 - Rezultate ale auditurilor sistemului efectuate în perioada 1 iulie-31 decembrie a anului 2010 pentru perioada 2007- 2013.(4)

Program operaţional Cuantificarea deficienţelor
/ neregulilorData de audit Organisme auditate

Calificări importante

Măsuri adoptate (pentru probleme sistemice)

Concluzie privind sistemul

2007RO14FPO001 (FEP)

Aspectele reţinute în cadrul auditului de sistem se referă, în principal la:-Deficienţe la nivelul procedurilor de lucru astfel (ex.lipsa unor precizări legate de modul de monitorizare pe
parcursul implementării proiectului a criteriilor specifice de eligibilitate; lista de verificare a cererii de rambursare/achiziţiei publice, nu conţine elemente care să asigure verificarea
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 122 din OUG nr.34/2006 cu privire la achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contractelor de achiziţii publice
încheiate în urma derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare).- Deficienţe privind procesul de verificare a cererilor de rambursare şi  modul
de derulare a procesului de achiziţie publică, fiind constatate situaţii de   decontare a unor cheltuieli fără respectarea condiţiilor de eligibilitate/decontare stabilite prin   contractele de
finanţare, legislaţia naţională şi/ sau comunitară  sau ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei comunitare/naţionale în domeniul achiziţiilor publice .

-

2007RO161PO001 (FEDR/FC) 13/12/2010 AM, OI, ACP Aviz calificat 0,00

Aspectele reţinute în cadrul auditului de sistem se referă, în principal la:-Deficienţe la nivelul procedurilor de lucru astfel (de ex.Procedurile operaţionale de verificare administrativă şi
verificare la faţa locului, nu includ elemente care să asigure verificarea aspectelor legate de modificările ulterioare ale contractelor de achiziţie publică (notificări, acte
adiţionale);nerespectarea de către OI IMM a Procedurii de verificare la faţa locului pe bază de planificare şi a Procedurii privind monitorizarea proiectelor, în sensul că nu au fost
efectuate misiuni de verificare la un număr de 18 proiecte având cereri de rambursare finale, autorizate la plată la data auditului;nerespectarea de către ACP a prevederilor
procedurale cu privire la  verificarea corespunzătoare a DLC).- Deficienţe privind completitudinea datelor financiare şi tehnice introduse în SMIS;- Nerespectarea prevederilor
legislaţiei comunitare/naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în ceea ce priveşte încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică.

-

2007RO161PO002 (FEDR/FC) 08/02/2011 AM, OI, ACP Aviz calificat 0,00

Aspectele reţinute în cadrul auditului de sistem se referă, în principal, la:-în cadrul verificării conformităţii administrative pentru proiectele finanţate în cadrul axei prioritare  4, nu se
are în vedere cerinţa legată de prezentarea de către beneficiar a documentaţiei de atribuire, aşa cum este prevăzut în Ghidul Solicitantului;-nu sunt efectuate verificări asupra
modului în care Beneficiarii respectă prevederile art. 122 lit. (i),(j) din OUG nr. 34/2006 și art. 31 (4) Directiva CE/18/2004 cu privire la majorarea valorii contractelor (actele adiţionale
ale contractelor încheiate);-nu se întocmeşte o evidenţă centralizată clară şi detaliată a sumelor autorizate la plată. Această situaţie se regăseşte atât la nivelul AM cât şi la nivelul
ACP.-informaţiile stabilite în Anexa III a Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 nu sunt actualizate în SMIS pentru proiectele aflate în implementare.-aplicarea necorespunzătoare a
procedurii de nereguli în cazul constatării unor abateri de la provederile legale privind achiziţiile publice.

-

2007RO161PO003 (FEDR/FC) 20/12/2010 AM, ACP Aviz calificat 0,00



Program operaţional Cuantificarea deficienţelor
/ neregulilorData de audit Organisme auditate

Calificări importante

Măsuri adoptate (pentru probleme sistemice)

Concluzie privind sistemul

Aspectele reţinute în cadrul auditului de sistem se referă, în principal, la:-Listele de verificare a actelor adiţionale la contracte nu sunt detaliate astfel încât să ofere suficientă
asigurare asupra respectării tuturor prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare referitoare la achiziţiile publice;- deficienţe procedurale în sensul că fie sunt incomplete (de ex.
Procedura de monitorizare şi raportare nu reglementează decât anual, raportarea şi monitorizarea  cheltuielilor „altele decât cele eligibile”;) fie prevederile acestora nu sunt corelate
cu prevederile din ghiduri (de ex. informaţiile referitoare la componenţa Grupului de Evaluare furnizate de Procedura Operaţională Verificare şi Evaluare Proiecte, nu sunt corelate cu
cele furnizate de Ghidul de Evaluare şi Selecţie a proiectelor aferente axei prioritare 4, solicitarea nr. 3/2009);-deficienţe cu privire la modul de aplicare a procedurii de lucru în
vederea asigurării întreţinerii sistemului IT referitor la integritatea, protecţia şi securitatea datelor existente atât pe calculatoarele personale aflate în dotarea fiecărei persoane cât şi
pe server-ele de date existente  ( situație întâlnită la AM şi OI POS Mediu Bucureşti);-Nu a fost realizată o evidenţă operativă, centralizată, a sumelor
suspendate/reintroduse/necertificate de către ACP, astfel încât procesul certificării cheltuielilor să fie asigurat şi de o bază de date realizată în acest scop.

-

2007RO161PO004 (FEDR/FC) 22/12/2010 AM, OI, ACP Aviz calificat 0,00

Aspectele reţinute în cadrul auditului de sistem se referă, în principal, la:-deficienţe procedurale cu privire la modul de stabilire a eşantionului cererilor de rambursare ce vor fi
verificate la faţa locului sau cu privire la modul de aplicare a cursului de schimb valutar;-în cadrul Serviciului Certificare nu a fost asigurată o pistă de audit adecvată cu privire la
verificările ce sunt efectuate asupra Declaraţiei Lunare de Cheltuieli;- prin formatul standard al Registrului Debitorilor, nu sunt oferite toate informaţiile necesare în vederea certificării.

-

2007RO161PO005 (FEDR/FC) 10/12/2010 AM, ACP Aviz calificat 0,00

În cadrul auditului de sistem au fost reţinute, în principal, următoarele aspecte:-deficienţe procedurale privind procesul de evaluare a cererilor de finanţare (de ex. constatarea unor
întârzieri în cadrul derulării acestui proces) sau al modului de documentare a vizitelor la faţa locului şi a celor de monitorizare, inlcusiv urmărirea recomandărilor formulate şi
informarea beneficiarului asupra rezultatelor verificărilor realizate.-nu au fost realizate toate misiunile de verificare planificate și nu fost investigate toate sesizările/alertele de nereguli
primite;-deficienţe privind introducerea/ actualizarea şi validarea unor date în SMIS privind progresul tehnic şi financiar al proiectului, al modificărilor aduse contractelor de finanţare și
a verificărilor efectuate la faţa locului;-neaplicarea de către ACP a prevederilor procedurale cu privire la stabilirea eşantionului ce urmează a fi verificat la faţa locului în vederea
certificării cheltuielilor declarate.-nu au fost realizate toate misiunile de verificare planificate și nu fost investigate toate sesizările/alertele de nereguli primite;-deficienţe privind
introducerea/ actualizarea şi validarea unor date în SMIS privind progresul tehnic şi financiar al proiectului, al modificărilor aduse contractelor de finanţare și a verificărilor efectuate la
faţa locului;-neaplicarea de către ACP a prevederilor procedurale cu privire la stabilirea eşantionului ce urmează a fi verificat la faţa locului în vederea certificării cheltuielilor
declarate.

-

2007RO051PO001 (FSE) 14/02/2011 AM, OI, ACP Aviz calificat 0,00

În cadrul auditului de sistem au fost reţinute, în principal următoarele aspecte:- nu au fost respectate termenele procedurale în cadrul procesului de evaluare a proiectelor şi respectiv
de verificare administrativă a cererilor de rambursare depuse de beneficiari;- nu au fost înregistrate şi validate în SMIS unele informaţii privind misiunile de verificare la faţa locului
efectuate, sume suspendate de AM sau necertificate de ACP, debitele recuperate, sau nu au fost actualizate unele date privind proiectele şi contractele de achiziţii publice încheiate
de beneficiari;-nerespectarea de către ACP a prevederilor procedurale cu privire la stabilirea dimensiunii eşantionului de proiecte în cadrul misiunilor realizate de ACP pentru
certificarea cheltuielilor declarate de AM.

-

2007RO051PO002 (FSE) 23/12/2010 AM, ACP Aviz calificat 0,00

-

2007CB163PO021 (ETC) 22/09/2010 AM, STC, UCPN, ACP Aviz necalificat 0,00

(4) Pentru perioada de 6 luni ulterioară celei acoperite de anul activităţii de audit pe teren, respectiv, perioada 1/7/N - 31/12/N, trebuie transmise constatările importante rezultate în urma auditurilor finalizate.



Tabelul 2.2 - Rezultate ale auditurilor efectuate în anul 2010 pentru perioada 2000-2006

Program
Cheltuieli cumulative (5) verificate
ca % din cheltuielile cumulative
declarate

Data auditului Organisme auditate
Ratele de eroare pentru anul N-

Principalele constatări şi concluzii

Măsuri adoptate (pentru probleme sistemice)

Auditul sistemului Audit privind operaţiunile

Evaluare generală FC 41,59 01,25

(5) Cumulativ de la începutul perioadei programului.

2.2 pentru perioada de programare 2000-2006

3.1.Pentru perioada de programare 2000-2006, în România au fost implementate doar proiecte finanţate din Fondul de Coeziune şi nu au existat finanţări din fonduri structurale. În anul 2010, Autoritatea de Certificare şi Plată din
cadrul Ministerului Finanţelor Publice a certificat cheltuieli în sumă totală de 319.438.113,15 euro.Din auditurile de operaţiuni efectuate, au fost constatate unele erori cu impact financiar în ceea ce priveşte legalitatea şi
regularitatea operaţiunilor deficienţe care au fost consemnate în rapoartele de audit întocmite rezultând o rată a erorii de 1,25%.3.2.Pentru perioada 2007-2013.-Cu privire la utilizarea eronată a criteriului “experienţa experţilor” în
acordarea contractelor de servicii, până la data de 31.12.2010 au fost  aplicate corectii financiare în cuantum de 907.651,58 euro din care, până la aceeași dată, a fost recuperată suma de 861.985,25 euro.-În anul 2010, pentru
POSDRU termenul de plată pentru cererile intermediare au fost întrerupte de două ori pe baza rapoartelor de audit întocmite de către CE respectiv AA. După remedierea de către AM POSDRU a deficienţelor constatate şi pe baza
verificării modului de implementare a recomandărilor, concluzia a fost că sistemul „funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri" iar procesarea cererilor intermediare a fost reluată.-Lipsa concordanţei datelor reflectate în
SFC 2007 cu cele din SMIS, utilizând ART4SMIS, se datorează, în principal, neintroducerii în totalitate a datelor privind debitele recuperate, sumele necertificate sau a unor erori de introducere informaților la nivelul unor
proiecte.Menționăm de asemenea că sistemele de informare pentru monitorizare financiară MIS ETC si SIMPOP sunt în prezent în curs de revizuire, respectiv dezvoltare, în vederea generarii aplicațiilor de plată la CE.

3. Analiză generală (6)

(6) A se vedea secţiunea 2.6.3 din nota orientativă.

Pe baza cheltuielilor certificate în anul 2010 şi din sinteza auditurilor de mai sus, îmi exprim opinia că, pentru anul ce se termină la 31 Decembrie 2010, sistemele de management şi control stabilite pentru Programul ex-ISPA/FC
(perioada de programare 2000-2006) şi pentru programele operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 au fost conforme cu cerinţele legale aplicabile şi au funcţionat eficient astfel încât să dea o asigurare
rezonabilă în sensul că declaraţiile de cheltuieli certificate Comisiei sunt corecte şi, în consecinţă, o asigurare rezonabilă asupra legalităţii şi regularităţii tranzacţiilor aferente, cu unele excepţii prezentate în tabelele 2.1.1 şi 2.1.2.

Pentru deficienţele menţionate în rapoartele de audit (prezentate succint în tabelele 2.1.1 şi 2.1.2), au fost formulate recomandări pentru entităţile responsabile, fiind agreate cu acestea planuri de acţiune cu termene de
implementare. Monitorizarea implementării acestora se efectuează pe baza raportărilor primite de la entităţi precum şi cu ocazia unor misiuni de follow-up.

4. Declaraţie privind „nivelul global de asigurare” (7)

(7)

A se vedea secţiunea 2.9 din nota orientativă
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CURTEA DECONTURI 

CURTEA DH C 
ÂtriommïEÂ DE AUDÎÎ 

în România, prin H.G. nr. 176/2008, organismul desemnat pentru elaborarea sintezei anuale pentru Acţiunile Structurale şi Fondul 
European pentru Pescuit, estė Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României. 

în continuare, prezentăm Sinteza anuală pentru exerciţiul financiar 2010, după cum urmează: 

1. Cheltuieli certificate în anul 2010 
1.1 pentru perioada de ргодгафаге 2007-2013 

a) Toate cheltuielile declarate pfin SFC 2007 în anul 2010 de către autorităţile de certificare sunt conforme criteriilor de eligibilitate a 
cheltuielilor, prevăzute la Articolul 56 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 şi 55 din Regulamentul (CE) Nr. 1198/2006 şi au fost plătite 
de beneficiari, pe parcursul punerii În aplicare a operaţiunilor selectate în cadrul programului operaţional, în concordanţă cu condiţiile 
de acordare a contribuţiilor publice aşa cum prevede Articolul 78 (1) din Regulamentele (CE) Nr. 1083/2006 şi Nr. 1198/2006. 

Confirm corespondenţa dintre cheltuielile înregistrate în sistemele de informare naţionale pentru 
monitorizarea financiară şi valorile raportate în SFC 2007, cu excepţia următoarelor diferenţe: 

Program 

Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
FSE 

Sumă (euro) 

{diferenţe între SFC şi SMIS*; 
MIS ETC, SIMPOP, după caz) 

0,00 

Justificare 

Ref. Ares(2011)163244 - 14/02/2011



(nr. CCI 20Û7RO051PO001) 

Programul operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 
FSE 
(nr. CCI 2007RO051PO002) 

Programul Operaţional Regional 
FEDR 
(nr. CCÍ2007RO161PO001) 

Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii 
Economice 
FEDR 
(nr.CCI2007RO161PO002) 

Programul Operaţional Sectorial 
Transport 
FEDR 
(nr. CCI 2007RO161POG03) 

Programul Operaţional Sectorial 
Transport 
FC 
(nr. CCI 2007RO161PO003) 

Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 
FEDR 
(nr. CCI 2007RO161PO004) 

-13.087,50 

-3.425,54 

-2.634.339,64 

0,00 

0,00 

-184.370,91 

Diferenţele se datorează debitelor 
recuperate de către AM PODCA şi 
neintroduse în totalitate în SMIS, 
situaţie în curs de reglare. 

Diferenţa se datorează modului de 
reflectare în SMIS a debitelor 
recuperate prin plata voluntară, în curs 
de clarificare între AM, ACP şi ACIS, 
precum şi a erorilor de introducere date 
la nivelul unor proiecte, aspect în curs 
de ajustare. 

Diferenţele se datorează incompletei 
introduceri de date ia nivelul AM 
POSCCE, pe de o parte, precum şi 
sumelor necertificate de ACP aferente 
cheltuielilor gestionate de Oi IMM, care 
sunt în curs de înregistrare în SMIS, 
după clarificări cu ACIS privind modul 
de reflectare a acestora. 

Debite recuperate prin plată voluntară a 
beneficiarilor, scăzute de ACP din 
apiicaţiile către CE, în curs de 
înregistrare în sistem de către AM. 



Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 
FC 
(nr. CC! 2007RO161PO004) 

Programúi Operaţional Asistenţă 
Tehnică FEDR 
(nr. CCI 2007RO161PO005) 

Programul Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Bulgaria 
FEDER 
(nr. CCI2007CB163PO021) 

Programul Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Serbia 
IPA 
FEDER 
(nr. CCÍ2007CB163PO021) 
Programu! Operaţional pentru 
Pescuit EFF 

(nr. CCI 2007RO14FPO001) 

-437.444,49 

-1,81 

38.620,92 

0 

17.390.292,82 

Debite recuperate prin plată voluntară a 
beneficiarilor, scăzute de ACP din 
aplicaţiile către CE, în curs de 
înregistrare în sistem de către AM. 

Diferenţele se datorează unor rotunjiri la 
nivel de zecimale. 

Diferenţa se datorează înregistrării 
incomplete a datelor în sistem Ia nivelul 
AM, precum şi modului de generare a 
datelor de către sistemul informatic 

Sistemul informatic este în curs de 
actualizare. 

*dateie au fost obţinute pornind de la cheltuieüíe în lei din ART4SMIS înregistrate de către AM, la care au fost operate ajustările efectuate de ACP şi ia care s-a 
aplicat cursul Info Euro de la momentul certificării 

1.2 pentru perioada de programare 2000-2006 

a) toate cheltuielile incluse în tabele 1.2.1 şi 1.2.2. de mai jos au fost declarate de autoritatea de plată, în cursul anului 2010, ca fiind 
conforme cu obiectivele stabilite în fiecare decizie a Comisiei de aprobare a programului sau a proiectului respectiv, precum şi cu 
dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 privind fondurile structurale şi, respectiv, ale Regulamentului (CE) nr. 1164/1994 privind 
Fondul de coeziune 



Tabelu! 1.2.1 ~ 2000 - 2006 Cheituieíile certificate1 şi declarate Comisiei în anul 2010 pentru fondurile structurale (sume necumuiative, în €) 

Program 
Operaţional 

Suma totală plătită efectiv şi cheltuieli eligibile certificate 

Publică 
Comunitară Altă cheltuială 

publică 
Privată Total Cheltuieli 

OP1 FEDER (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 
N/A 

OP2 FEDER (nr. 
CCI) 0,00 0,00 0,00 

N/A 

OPI ¡NTEREG (nr. 
CCI) 0,00 0,00 0,00 

N/A 

OP2INTERREG{nr. 
CCI) 0,00 0,00 0,00 

N/A 

OP1 FSE (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 N/A 

OP2 FSE (nr. CCI 0,00 0,00 0,00 N/A 

OP2 FEOGA (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 N/A 

OP2 FEOGA (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 N/A 

OP2 ÎFOP (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 N/A 

OP1 IFOP (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 N/A 

OP2 IFOP (nr. CCI) 0,00 0,00 0,00 N/A 

Total General 
FEDER 0,00: 0,00 0,00 N/A 

Total general 
ÏNTERREG 0,00; 0,00 0,00 N/A 

Total General FSE 0,00 0,00 0,00 N/A 

Tota! generai 
FEOGA 0,00 0,00 0,00 N/A 

1 Coloanele din tabel sunt aceleaşi cu Anexa 11 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.438/2001 



Program 
Operaţ ional 

Total general IFOP 

Total general 

Surna totală plătită efectiv şi cheituieii eiigibiie certif icate 

[ Publ ica 
Comuni tară 

0,00 

0,00 

Altă cheltuială 
pubiică 

0,00 

0,00 

Privată 

0,00 

0,00 

Total Cheituiei i 

N/A 

N/A 

Tabel 1.2.2 - 2000 - 2006 Cheituieii certificate şi deciarate Comisiei în anul 2010 pentru Fondul de Coeziune (sume necumulative, în €) 

Project 

2004/RO/16/P/PE/001 

2005/RO/16/P/PE/001 

2004/RO/16/P/PE/002 

2005/RO/16/P/PE/002 

2004/RO/16/P/PE/003 

2005/RO/16/P/PE/003 

2000/RO/16/P/PE/004 

2Û04/RO/16/P/PE/004 

2005/RO/16/P/PE/004 

2000/RO/16/P/PE/005 

Reabiiitarea şi modernizarea sisîemeior de alimentare cu apă şi epurare a apelor uzate în municipiul 
Botoşani, România 

Managementul integrat ai deşeurilor solide în judeţul Argeş, România 

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a 
apelor uzate ¡în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Râmnicu Vâlcea, România 
Reabiiitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în oraşele Deva şi Hunedoara, judeţul 
Hunedoara, România 
Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate pentru municipiul Bucureşti: Faza I, localizată în judeţul 
Ilfov, România 
îmbunătăţirea reţelei de distribuţie, canalizare şi staţiei de tratare a apelor uzate în judeţul Caraş-
Severin, Rorţiânia 
Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul 
Timişoara, România 
Reabilitarea 'ş\ modernizarea serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Baia Mare, judeţul 
Maramureş, România 
Reabiiitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de apă uzată din oraşul Suceava, 
localizat în judeţul Suceava, România 
Modernizarep sistemului de apă potabilă şi aî celui al apelor uzate în oraşul PAŞCANI, România 

Total expenditure 
certified (public and 

private funding) 

4.759.368,44 

4,964.749,86 

3.931.444,77 

5.364.370,94 

36.380.570,11 

13.097.091,73 

3.936.738,11 

8.105.087,62 

7.734.734,13 

4.208.509,36 



2004/RO/16/P/PE/005 Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi canalizare unei noi staţii de epurare a apelor 
uzate, Galaţi, ¡România 6.770.772,65 

2000/RO/16/P/PE/007 Tratarea apeiipotabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localiîăţiie învecinate situate în judeţul 
Braşov, Romanía 2.706.496,46 

2004/RO/16/P/PE/007 Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în împrejurimi, localizate în judeţul Bacău, 
România I 8.156.559,17 

2000/RO/16/P/PE/009 Extinderea Staţiei de epurare a apelor uzate Dănuţonî - Valea Jiului - etapa de tratare biologică. 
Valea Jiului, România 1.809.805,99 

2000/RO/16/P/PE/010 Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate în 
municipiul Brăila, România 11.558.469,88 

2000/RO/16/P/PE/011 Reabilitarea şi modificarea sistemuiui de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor 
uzate în Aradļ pentru protejarea râului Mureş, România 592.006,06 

2001/RO/16/P/PE/014 Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea, România 4.196.888,60 

2001/RO/16/P/PE/017 Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor soiide în judeţul 
Dâmboviţa, România 1.866.793,47 

2002/RO/16/P/PE/018 îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare şi tratare a apelor uzate în municipiul 
Bacău, jud. Bacău, România 9.870.101,12 

2002/RO/16/P/PE/021 Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemuiui de canalizare şi a reţelei de alimentare cu 
apă potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România 2.605.980,60 

2002/RO/16/P/PE/022 Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi ai apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, 
România I 3.021.936,75 

2002/RO/16/P/PE/023 îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în 
municipiu! Plştra-Neamţ, România 4.732.089,86 

2003/RO/16/P/PE/025 Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Bistriţa, judeţul 
Bistrita-Näsäijd, România 4.900.241,50 

2003/RO/16/P/PE/026 Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu 
apă potabilă în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, România 14.323.225,25 

2005/RO/P16/PA/001 AT pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu, România 1.631.557,72 

2003/RO/16/P/PA/012 Asistenţă Termică pentru întărirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor finali ISPA din sectorul apei 
şi apelor uzate 3.394.597,92 

2000/RO/16/P/PT/001 Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti -Constanţa, România 20.854.393,47 

2005/RO/16/P/PT/001 Centura Lugoj localizată în judeţul Timiş, România 6.362.148,33 

2005/RO/16/P/PT/002 Reconstrucţia infrastructurii de drumuri şi cale ferată, afectate de inundaţii în iulie - august 2005, 
localizată în judeţele Giurgiu, Vrancea şi Bacău, România 14.457.550,82 

2001/RO/16/P/PT/005 Construirea variantei de ocolire a mun. Sibiu la standarde de autostradă pe Coridorul de transport 
european nrilV, România 17.444.223,02 

2001/RO/16/P/PT/006 Reabilitarea secţiunii Dr. Tr. Severin-Lugoj, a drumului naţional DN6 (km 322+150 -495+800) 10.882.164,02 

2003/RO/16/P/PTra07 Reabilitarea secţiunii Campina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucureşti-Braşov, România 64.077.429,89 

2004/RO/16/P/PT/009 Construirea infrastructurii de acces rutier la cel de-a doilea pod peste Dunăre la Calafat -Vidin 
(partea română) 9.188.273,01 

2004/RO/16/P/PA/002 Asistenţă Tehnică pentru pregătirea proiectelor rutiere finanţate din Fondul de Coeziune 282.517,92 



2006/RO/16/P/PA/003 AT pentru pregătirea proiectelor de drumuri finanţate din fonduri structurale, în România 1.233.601,00 

2005/RO/16/P/PA/004 Sprijin peentru organizarea a doua reuniuni ale Comitetului de Monitorizare ¡SPA ín 2006, România 35.623,60 

TOTAL 319.438.113,15 

2. Activitatea de audit în anul 2010 
Informaţiile referitoare la audituri , incluse în secţiunile 2.1 şi 2.2 de mai jos, reprezintă o sinteză completă şi exactă a activităţii de audit 

2.1 pentru perioada de programare 2007-2013 

Tabel 2.1.1 -2007-2013 Rezumatul opiniilor de audit 

Rezumatul opiniilor de audit 

Programe Operaţionale Opinia de audit 
ţnecalif icată/ calificată/ 

adversă/ disclaimer) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor 

/neregularităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice) 

Rata de eroare 
(din auditul 

operaţiunilor) 
Programul Operaţional 
Secioriai Dezvoltarea 
Resurselor Umane 
FSE 
(nr. CCI 
2007RO051PO001) 

Calificată Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit de 
sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul auditului de 
sistem. 
Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al 
programului operaţionai, reevaluată urmare misiunilor de follow-up, este că 
„sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri". 
Deficienţele constatate au fost, în principal, următoarele: 
- neexercitarea de către organismele intermediare a unora dintre funcţiile 
delegate, datorită semnării contractelor de finanţare a proiectelor 
gestionate de către organismele intermediare de către AMPOSDRU. 
- grad scăzut de ocupare a posturilor alocate, la nivelul Autorităţii de 
Management şi al unor organisme intermediare 
- nerespectarea termenelor procedurale de elaborare a rapoartelor de 
monitorizare a funcţiilor delegate organismelor intermediare; 
- întârzieri semnificative în evaluarea cererilor de finanţare, precum şi 
deficienţe procedurale în etapele de evaluare, selecţie şi contractare a 
cererilor de finanţare şi păstrarea pistei de audit; 
- nerespectarea termenelor de Înregistrare în SMIS de către Autoritatea de 
Management şi organismele intermediare a datelor privind proiectele 
depuse pentru cererile de proiecte lansate în anul 2008; 
- deficienţe procedurale, la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată, privind 
verificările efectuate în vederea certificării cheltuielilor declarate de către 
Autoritatea de Management. 
- decontarea, în unele cazuri, a unor cheltuieli în condiţiile în care nu au 
fost respectate regulile de eligibilitate a acestora stabilite prin legislaţia 
naţională, contractele de finanţare sau ghidurile solicitantului sau a 

199.208,14 euro 1,49% 
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Rezumatul opiniilor de audit 

Programe Operaţionaie 

Programul operational 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 
FSE 
(nr. CCI 
2007RO051PO002) 

Programul Operaţional 
Regional 
FEDR 
(nr, CCI 
2007RO161PO001} 

Opinia de audit 
ţnecalif icată/ calificată/ 

adversă/ disclaimer) 

Calificată 

Calificată 

Rezerve materiale 

nerespectării prevederilor legislaţiei comunitare sau naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice drept pentru care au fost apucate corecţii financiare . 

Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit de 
sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul auditurilor 
precedente. 

Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al 
programului operaţional, reevaluată urmare misiunii de foliow-up, este că 
„sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri". 

Principalele deficienţe constatate au fost, umnăîoareie: 
- întârzieri semnificative înregistrate în realizarea etapei de evaluare 
ţehnico-financiară a cererilor de finanţare depuse în anul 2009; 
- neînregistrarea în SMIS a rezultatelor evaluării pentru toate cererile de 
finanţare depuse până la data de 31.12.2009. 
- decontarea, în unele cazuri, a unor cheltuieii în condiţiile în care nu au 
fost respectate regulile de eligibilitate a acestora stabilite prin legislaţia 
naţională, contractele de finanţare sau a nerespectării prevederilor 
legislaţiei comunitare în domeniul achiziţiiior publice drept pentru care au 
fost aplicate corecţii financiare. 

Menţionăm că în cursul anului 2009 au fost declarate CE cheltuieli în 
cuantum de 65.511,59 euro, care au fost auditate integral (4 cereri de 
rambursare aferente unui număr de 3 proiecie). Urmare verificărilor 
efectuate, au fost constatate cheltuieli neeligibile în cuantum de 8.316,47 
euro, si a fost aplicată o corecţie financiară de 25%, echivalentul a 
15.194129 euro. 
Toate erorile constatate în sumă de 23.510,76 euro au fost recuperate 
integral şi deduse din cheltuielile declarate Autorităţii de Certificare şi Plată 
şi Comisiei Europene până la 31.12.2010 fapt ce a determinat scăderea 
ratei de eroare de la 35% la 0%. Acest aspect a fost avut în vedere la 
emiterea opiniei anuale. 
Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit de 
sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şt a misiunilor de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor formulate în cadru! auditurilor 
precedente. Totodată, la emiterea opiniei de audit, s-a ţinut cont şi de 
sumele recuperate până ia data de 31.12.2010, în valoare de 28.645,52 
euro, fapt ce a determinat o scădere a ratei de eroare de ia 0,90% ia 
0,76%. 

Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al 
programului operaţional, reevaluată urmare misiunii de follow-up, este că 
„sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri". 

Aspectele constatate în cadrui misiunilor de audit se referă în principai la: 
- Informaţiile care stau la baza întocmirii „Deciaraţiei lunare de cheltuieii„ 
nu sunt generate de către SMIS datorită existenţei unor deficiente în modul 
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Cuantificarea 
deficienţelor 

/nereguEarităţuor 

23.510,76 euro 

175.828,88 euro 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistem ice) 

Rata de eroare 
(din auditul 

operaţiunilor) 

35,89% 

0,90% 



Rezumatul opiniilor de audit 

Programe Operaţionale 

Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 
FEDR 
(nr. CCI 
2007RO161PO002) 

PO Transport 
FEDR/FC (nr. CCI 
20Q7RO161PO0Û3}, 

Opinia de audit 
(necalificată/ calificată/ 

adversă/ disclaimer) 

Calificată 

Calificate 

! 

Rezerve materiale 

de procesare a datelor privind proiectele, introduse la nivelul Oi POR şi AM 
POR. 
"Verificările realizate de ACP pentru certificarea cheituieiiior declarate de 
către AM POR nu au avut ia bază reconcilierile cu datele înregistrate în 
SMSS 
- Decontare, în unele cazuri, unor cheltuieli fără respectarea condiţiilor de 
eligibifitate/decontare stabilite prin contractele de finanţare, legislaţia 
naţională şi/sau comunitară ori ca urmare a nerespectării prevederilor 
legislaţiei comunitare/naţionale în domeniul achiziţiilor publice. 

Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit de 
sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul auditurilor 
precedente 
Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al 
programului operaţional, reevaluată urmare misiunii de follow-up, este că 
„sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri". 

Aspectele reţinute în cadrul acţiunilor de audit se referă, în principal, la : 
- Gradul scăzut de ocupare a posturilor alocate, ¡a nivelul unor organisme 
intermediare (0! IMM, Oi PS1 şi Oi Energie) 
-întârzieri semnificative în procesul de evaluare, selecţie şi contractare a 
cererilor de finanţare ia nivelul unor organisme intermediare (01 ¡MM şi 
01 PSI}.; 

-Deficienţe privind procesul de verificare administrativă şi ia faţa locului la 
nivelul Oi IMM. 

- Nu au fost înregistrate la zi, în SMIS, toate cererile de rambursare, 
rapoartele de control la faţa locului, plăţile efectuate şi fişele de proiect 
primite, evaluate şi aprobate. 
-Decontare unor cheltuieli fără respectarea condiţiilor de 
eligibilitate/decontare stabilite prin contractele de finanţare, legislaţia 
naţională şi/ sau comunitară sau ca urmare a nerespectării prevederilor 
legislaţiei comunitare/naţionale în domeniul achiziţiilor publice. 

Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit de 
sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor fomnuîate în cadrul auditurilor 
precedente. 

Concluzia generală la nivelul sistemului de management şi control al 
programului operaţional, reevaluată urmare misiunii de foilow-up, este că 
„sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri". 

Aspectele reţinute în cadrul misiunilor de audit vizează, în principal, 
următoarele : 

~ întârzieri foarte mari în evaluarea cererilor de finanţare pentru proiectele 
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Cuantificarea 
deficienţelor 

/nereguiarităţilor 

27.537,28 euro 

0 

Măsuri luate (pentru 
problemele sìstemìce) 

Rata de eroare 
{din auditul 

operaţiunilor) 

0,03% 

0 



Rezumatul opiniilor de audit 

Programe Operaţionale Opinia de auįtit 
{necalificată/ calificată/ 

adversă/ disclaimer) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor 

/nereguiarităţiior 

Măsuri Euate (pentru 
problemele sistemice) 

Rata de eroare 
(din auditul 

operaţiunilor) 
POS T, datorate în general transmiterii incomplete de către beneficiarul 
final a dosarelor aferente cererilor de finanţare. 

În SMIS nu pot fi vizualizate toate informaţiile privind etapele parcurse în 
procesul de evaluare-seiecţie, aşa cum este prevăzut în procedurile 
autorităţii de management; 

pentru proiectele verificate nu au fost introduse/validate în SMIS ioate 
informaţiile privind monitorizarea, respectiv rapoarte de progres, 
rapoarte de control la faţa ¡ocuîui, etc., fapt ce nu asigură respectarea 
prevederilor art. 37 (1) ( c} şi art. 67 (2) (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1083 a! Consiliului) privind colectarea de date fiabile pentru 
monitorizarea şi evaluarea operaţiuniior în cadrul programului 
operaţional; 

procedura operaţională de nereguli, control şi recuperare debite, nu 
precizează în mod clar activităţile care trebuie efectuate de către AM în 
cazul detectării unor nereguli sistemice; 

existenţa, la nivelul AM POS T, a unor posturi vacante şi posturi 
suspendate temporar; 

ACP nu a efectuat verificări asupra raportului anual de implementare al 
POS Transport transmis de AM, contrar prevederilor procedurii ACP nr. 
P016 elaborată în acest sens. 

Întârzieri semnificative în etapa de contractare şi progresul întârziat al 
¡ucrărilor proiectelor „Construcţie autostradă Cernavodă-Constanţa" şi 
„Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Constanţa" care au 
condus la decalări faţă de Planul de achiziţii şi Calendarul estimativ al 
activităţilor din Contractele de finanţare; 

Contractele de proiectare şi lucrări încheiate de CNADNR în cadrul 
proiectelor "Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Constanţa" şi 
„Construcţie autostradă Cernavodă-Constanţa' nu conţin linii bugetare 
privind „Publicitatea" şi nici clauze clare în „Cerinţele Angajatorului" în 
vederea detalierii activităţilor specifice de informare şi publicitate; 

Nerespectarea codificării conturilor contabile ale proiectelor finanţate din 
POS T, de către beneficiarii CNADNR şi CNCF CFR SA; monografia 
contabilă privind evidenţierea operaţiunilor POS T este incompletă; 

PO Mediu FEDR/FC 
(nr. CCI 
2007RO161PO004) 

Calificată 
Opinia de audit a fost emisă pe baza rezultatelor misiunilor de audit de 
sistem şi de operaţiuni efectuate, precum şi a misiunilor de verificare a 
modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul auditurilor 
precedente. Totodată, !a emiterea opiniei de audit, s-a ţinut cont şi de 
sumele recuperate până la data de 31.12.2010, fapt ce a determinat o 
scădere a ratei de eroare de la 2,83% la 0,34%. 

Concluzia generală Sa nivelul sistemului de management şi control ai 
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Rezumatul opiniilor de audit 

Programe Operaţionale Opinia de audit 
(necalificată/ calificată/ 

adversă/ disclaimer) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor 

/nereguiarităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistem ice) 

Rata de eroare 
(din auditu! 

operaţiunilor) 
programului operaţional, reevaluată urmare misiunii de foliow-up, esîe că 
„sistemul funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri". 

Aspectele reţinute în cadrul misiunilor de audit, vizează, în principal 
următoarele: 

- Rapoartele şi fişele de verificare elaborate, atât de către AM POS 
Mediu cât şi de OS, cu ocazia misiunilor de verificare ia faţa locului, nu 
sunt complete, întrucât nu specifică: perioada supusă verificării; 
documentele verificate; activităţile desfăşurate şi rezultatele acestora, 
nerespectându-se astfel unele dintre cerinţele ari. 13.4 din 
Regulamentului Comisiei (CE) nr.1828/2006 cu privire ia necesitatea 
precizării documentelor şi procedurilor utilizate; 

- nu au fost întocmite sesizări de nereguli, rapoarte de nereguli, şi, 
implicit nu au fost luate măsuri pentru urmărirea şi remedierea 
acestora în cazul în care prin rapoartele întocmite de către ANRMAP 
au fost semnalate deficineţe cu privire la procedurile de achiziţie 
publică derulate de AM POS Mediu,; 

- Procedura de Management al Riscurilor pentru securitatea IT nu a fost 
aprobată şi aplicată în practică; 

- Nu a fost elaborată o procedura unitară de determinare a impactului 
financiar a! deficienţelor care nu sunt direct cuantificabile, agreată de 
toţi factorii implicaţi în managementul POS Mediu. 

- Proceduri de lucru incomplete care necesită revizuiri în sensul aducerii 
de clarificări asupra unor aspecte ce pot apare cu ocazia punerii 
prevederilor acestora în practică. De ex: 1.Procedura operaţională de 
verificare şi evaluare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi 
de coeziune aplicată la nivelul Organismelor Intermediare POS Mediu 
nu conţine prevederi detaliate cu privire la verificările pe care membrii 
grupului de evaluare trebuie să ¡e realizeze în diferitele etape ale 
procesului de evaluare a cererilor de finanţare depuse. Procedura nu a 
fost completată cu aspecte privind reglementarea şi descrierea 
detaliata a unui sistem care să stabilească metoda prin care se vor 
soluţiona diferenţele de punctaj din grila de evaluare. 2.Procedura de 
iicitare contractare nu a fost revizuită şi nici completată cu elemente 
de verificat referitoare la devize, la proiectul tehnic şi la listele cu 
cantităţi de lucrări. 3.Procedura internă de lucru la nivelul ACP nu 
conţine prevederi referitoare la modul de urmărire a implementării 
recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de verificare la faţa 
iocului. 

- Neeligibilitaiea sumei 43.844,64 lei din care suma de 39.329,22 lei 
aferentă eşantionului auditat, ca urmare a achiziţionării unor 
echipamente care exced obiectivul stabilit pentru sub-proiectui 
„Aplicatie de management privind conţinutul paginilor de internet ale 
AM şi Ol" (din cadru! proiectului "Sprijin pentru AM şi Ol POS Mediu 
prin dotarea cu echipamente necesare derulării activităţii" (Ordinul de 
Finanţare nr. 1327/23.10.2008); 
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Programe Operaţionale 

Programúi Operaţional 
Asistenţă Tehnică 
FEDR 

(nr. CCI 
2007RO161POÛQ5) 
Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliers 
Romania-Bulgaria 

FEDR 
(nr. CC! 
2007CB163PO021) 
Programu! de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Romania-Serbia 
ÍPA 

(nr. CCI 
2008/CB/16/PO/005) 
Programul 
Operaţ ional pentru 
Pescuit 
FEP 

(nr. CCI 
2007RO14FPO001) 

Rezumatul opiniilor de audit 

Opinia de audit 
{necalifîcată/ calificată/ 

adversă/ disciaimer} 

Necalifîcată 

Necalificaiă 

Disclaimer 

Disclaimer 

Rezerve materiale 

- Neeligibilitatea sumei de 65.883,89 lei, ca urmare a neîndeplinirit 
condiţiiior aplicabiîe, potrivit obiectivelor stabilite în decizia de 
aprobare a proiectului DMÍ1-IT „Sprijin pentru AM şi OI POS Mediu 
pnn dotarea cu echipamente necesare derulării activităţii" (Ordinul de 
Finanţare nr. 1327/23.10.2008), în ceea ce priveşte utilizarea 
sistemelor/echipamentelor achiziţionate prin contractele nr. 
797/AK/11.03.2008, 2960/AK/03.09.2008, 4259/AK/18.12.2008 şi 
2960yNN/28.04.2009; 

- Neeligibilitatea sumei de 93.269,04 lei reprezentând corecţia aferentă 
cheltuielilor deja declarate pentru anu! 2009, ca urmare a nerespeciării 
articolui 38 alineatul 4 la Directiva CE nr. 18/2004 şi a articolul 75 
alineatele 2 şi 3 din OUG 34/2006 cu privire ia reducerea perioadei 
minime între data transmiterii anunţului de participare spre publicare şi 
data limită de depunere a ofertelor, în cazul procedurii de atribuire a 
contractului nr. 3289/16.02.2009 din cadrul proiectului nr. CC! 
2007RO161PR009. 

La emiterea opiniei de audit s-a ţinut cont şi de sumele recuperate până la 
data de 31.12.2010, în vaioare de 344,09 euro, fapt ce a determinat 
scăderea ratei de eroare de la 0,08% la 0%. 

-

-

-
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Cuantificarea 
deficienţeior 

/neregularităţiior 

344,09 euro 

-

-

Măsuri luate (pentru 
problemeie sistemice) 

-

-

Rata de eroare 
(din auditui 

operaţiunilor) 

0,08% 



Tabel 2.1.2-2007-2013 Rezultatele auditurilor de sistem efectuate de la 1 iulie până ¡a 31 decembrie 201 Ό.' 

Programe Operaţionale Data Organisme auditate Concluzii asupra sistemului 
(necaiificată/ caiif ¡cată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor/nereg 

ularităţilor 

Măsuri luate {pentru 
problemele sistem ice) 

Programul Operaţional 
Sectoriai Dezvoltarea 
Resurselor Umane 
FSE 
(nr. CCí 
2007RO051PO001) 

14.02.2011 Autoritatea de Management 
Organismele Intermediare 

qentraie 
-¡Organismele Intermediare 
Regionale 
-¡Autoritatea de Certificare şi 
Plată 

Calificată (sistemul 
funcţionează dar sunt 

necesare anumite 
îmbunătăţiri) 

în cadrul auditului de sistem au 
fost reţinute, în principal, 
următoarele aspecte: 

- deficienţe procedurale privind 
procesul de evaluare a cererilor 
de finanţare (de ex. constatarea 
unor întârzieri în cadrul derulării 
acestui proces) sau ai modului de 
documentare a vizitelor la faţa 
locului şi a celor de monitorizare, 
inlcusiv urmărirea recomandărilor 
formulate şi informarea 
beneficiarului asupra rezultatelor 
verificărilor realizate, 
-nu au fost realizate toate 
misiuniie de verificare pianificate 
şi nu fost investigate toate 
sesizările/alertele de nereguli 
primite; 
-deficienţe privind introducerea/ 
actualizarea şi validarea unor date 
în SMÍS privind progresul tehnic şi 
financiar al proiectului, al 
modificăriior aduse contractelor de 
finanţare şi a verificărilor efectuate 
la faţa locului. 
-neapiicarea de către ACP a 
prevederilor procedurale cu privire 
ia stabilirea eşantionului ce 
urmează a fi verificat ¡a faţa 
locului în vederea certificării 
cheltuielilor declarate; 

Programul operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 

23.12.2010 -¡Autoritatea de Management 
-; Autoritatea de Certificare şi 
rlatâ 

Calificată (sistemul 
funcţionează dar sunt 

necesare anumite 

In cadrul auditului de sistem au 
fost reţinute, în principal 
următoarele aspecte 

Pentru perioada de 6 luni ulterioară aceleia care acoperă anui în care a avut loc vizita de audit pe teren, şi anume perioada 1/7/N-31/12/N, trebuie prezentate constatările cu impact material rezultate în urma auditurilor încheiate. 
13 



Programe Operaţionale 

'FSE 
(nr. CCI 
2Û07RO051POQ02) 

Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea 
Competitivităţii 
Economice 
FEDR 
(nr. CCI 
2007RO161PO002} 

Data 

08.02.2011 

Organisme auditate 

Ρ 

Autoritatea de Management 
Autoritatea de Certificare şi 

ată 
- Organismele Intermediare 

Concluzii asupra sistemului 
(necaiif ¡cată/ calificată/ 

contrară) 
îmbunătăţiri) 

Calificată (Sistemul 
funcţionează, dar necesită 

anumite îmbunătăţiri ) 

Rezerve materiale 

- nu au fost respectate termenele 
procedurale în cadrul procesului 
de evaluare a proiectelor şi 
respectiv de verificare 
administrativă a cererilor de 
rambursare depuse de beneficiari; 
- nu au fost înregistrate şi validate 
în SMIS unele informaţii privind 
misiuniie de verificare la faţa 
locuiui efectuate, sume 
suspendate de AM sau 
necertificaie de AGP, debitele 
recuperate, sau nu au fost 
actualizate uneie date privind 
proiectele şi contractele de 
achiziţii publice încheiate de 
beneficiari 
- nerespectarea de către ACP a 
prevederilor procedurale cu privire 
la stabilirea dimensiunii 
eşantionului de proiecte în cadrui 
misiunilor realizate de ACP pentru 
certificarea cheltuielilor declarate 
de AM. 
Aspectele reţinute în cadrul 
audituiU! de sistem se referă, în 
principai ia : 

- Deficienţe la nivelul procedurilor 
de lucru astfel: 

> Proceduriie operaţionale de 
verificare administrativă şi 
verificare la faţa locului, nu 
includ elemente care să 
asigure verificarea aspectelor 
¡egate de modificările 
ulterioare aie contracīeior de 
achiziţie publică (notificări, 
acte adiţionale) ( AM şi Oí). 

> Procedura operaţională 
privind evaluarea de către AM 
a capacităţii Organismelor 
Intermediare, nu include 
elemente care să asigure o 
verificare de fond îa nivelul 

Cuantificarea 
deficienţelor/nereg 

ularităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistem ice) 
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Programe Operaţionale Data Organisme auditate Concluzii asupra sistemului 
(necaiificată/ calificată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţeior/nereg 

ularităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistem ice) 

organismelor intermediare. 
> La Of IMM, Procedura de 

verificare la faţa locului pe 
bază de planificare, nu 
include precizări legate de 
obligativitatea verificării 
proiectelor aferente 
operaţiunilor de tip „Sprijin 
financiar pentru Investiţii în 
MU", cei puţin odată pe 
durata de viaţă a proiectuiui. 

> Nerespectarea de către AM a 
prevederilor procedurale 
privind evaluarea capacităţii 
Organismelor Intermediare, în 
sensul că AM nu a realizat o 
evaiuare anuală ia nivelul 
tuturor organismelor 
intermediare. 

> Nerespectarea de către Oi 
IMM a Procedurii de verificare 
!a faţa locuiui pe bază de 
planificare şi a Procedurii 
privind monitorizarea 
proiecteior, în sensul că nu 
au fost efectuate misiuni de 
verificare la un număr de 18 
proiecte având cereri de 
rambursare finale, autorizate 
la plată Sa data auditului. 

> Nerespectarea de către ACP 
a prevederilor procedurale cu 
privire la verificarea 
corespunzătoare a DLC . 

Deficienţe privind 
completitudinea datelor financiare 
şi tehnice introduse în SMIS 
{Sistemul Unic de Management al 
Informaţiei), în sensul cá : 

У La nivelul AM exista diferenţe 
semnificative între datele 
introduse în SMiS şi datele 
din evidenţele operative, în 
ceea ce priveşte: numărul 
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Programe Operaţionale Data Organisme auditate Concluzii asupra sistemului 
{necalificată/ calificată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor/nereg 

uiarităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice) 

proiectelor depuse, aprobate 
şi coniractaîe, vaioarea 
cheltuielilor eligibile din 
cererile de rambursare, 
Declaraţiiie Lunare de 
Cheltuieii. 

> Nu sunt introduse la zi şi în 
mod corespunzător 
informaţiile aferente 
proiectelor gestionate de Oi 
í M M şi actele adiţionaie la 
Contractele de finanţare 
încheiate de Ol PSI şi Oi 
Energie. 

Nerespectarea prevederilor 
legislaţiei comunitare/naţionale în 
domeniul achiziţiilor publice, în 
ceea ce priveşte încheierea 
actelor adiţionale la contractele de 
achiziţie publică, astfel: 

> au fost decontate 
cheltuieli în baza unor 
acte adiţionale încheiate 
ulterior termenului de 
finalizare a coníractu!u¡( 
Ol Cercetare). 

> în unele cazuri, au fost 
încheiate acte adiţionale 
fără respectarea 
prevederilor art. 122(i) 
din OG. 34/2006 sau fără 
respectarea prevederilor 
din contractul de 
finanţare ( Ol ¡MM şi Ol 
Cercetare). 

Programul Operaţional 
Regional FEDR 

(nr.CCI2007RO161PO 
001) 

13.12.2010 - Autoritatea de Management 
- Autoritatea de Certificare şi 

Plată 
- Organismele intermediare 

Calificată (Sistemul 
funcţionează, dar necesită 

anumite îmbunătăţiri ) 

Aspectele reţinute în cadrul 
audifului de sistem se referă, în 
principal la : 

- Deficienţe la nivelul 
de lucru astfel: 

procedurilor 

lipsa unor precizări legate de 
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Programe Operaţionale Data Organisme audîtate Concluzii asupra sistemului 
(necaiificată/ calificată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficlenţelor/nereg 

ularităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice) 

modul de monitorizare pe 
parcursul impiementării proiectuiui 
a criteriííor specifice de eiigibilitate 
incluse în ghiduriie soliciíaníuiui 
precum şi moduiui de monitorizare 
a proiecieior care au ca obiect 
achiziţia de echipamente, în cazul 
în care pe perioada de valabilitate 
a contractului de finanţare 
beneficiarul transferă bunurile 
achiziţionate într-o altă regiune de 
dezvoltare. 

- iista de verificare a cererii de 
rambursare/achiziţiei publice, nu 
conţine elemente care să asigure 
verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art. 122 din OUG 
nr.34/2006 cu privire la achiziţiile 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cazul 
contractelor de achiziţii publice 
încheiate în urma derulării 
procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare 
- nerespectarea termenelor pentru 
aprobarea contractelor şi a actelor 
adiţionale la contractele de 
finanţare 

- Deficienţe privind procesul de 
verificare a cererilor de 
rambursare şi modul de derulare 
a procesului de achiziţie publică, 
fiind constatate situaţii de 
decontare a unor cheltuieli fără 
respectarea condiţiilor de 
eiigibilitate/decontare stabilite prin 
contractele de finanţare, legislaţia 
naţionala şi/ sau comunitară sau 
ca urmare a nerespectării 
prevederilor legislaţiei 
comunitare/naţionale în domeniul 
achiziţiilor publice . 
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Programe Operaţionale Data Organisme audìtate Concluzii asupra sistemului 
ţnecaiif icată/ calificată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor/nereg 

ulariţăţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice} 

PO Transport 
FEDER/FC (nr. CCÌ 
2007RO161POQ03) 

20.12.2010 - Autoritatea de Management 
- Autoritatea de Certificare şi 
Plată 

Calificată 
(Sistemul funcţionează, dar 

necesită anumite 
îmbunătăţiri) 

Aspectele reţinute în cadrul 
auditului de sistem se referă, în 
principal, ia: 

- Neefectuarea verificărilor cu 
privire la evitarea dublei finanţări a 
cheituieliior, în cazul proiectelor 
finanţate din axa prioritară 4 
"Asistenţă tehnică"; 
- în cadrul verificării conformităţii 
administrative pentru proiectele 
finanţate în cadrul axei prioritare 
4, nu se are în vedere cerinţa 
legată de prezentarea de către 
beneficiar a documentaţiei de 
atribuire, aşa cum este prevăzut 
în Ghidul Solicitantului; 
- nu sunt efectuate verificări 
asupra modului în care 
Beneficiarii respectă prevederile 
art. 122 lit. (i),G) din OUG nr. 
34/2006 şi art. 31 (4) Directiva 
CE/18/2004 cu privire la 
majorarea valorii contracteîor 
(actele adiţionaie ale contractelor 
încheiate); 
- nu se întocmeşte o evidenţă 
centralizată clară şi detaliată a 
sumelor autorizate la plată. 
Această situaţie se regăseşte atât 
ia nivelul AM cât şi la nivelul ACP. 
- informaţiile stabilite în Anexa l i la 
Regulamentului (CE) nr. 
1828/2006 nu sunt actualizate în 
SMIS pentru proiectele aflate în 
implementare. 
- aplicarea necorespunzãtoare a 
procedurii de nereguli în cazul 
constatării unor abateri de ia 
provederile Segale privind 
achiziţiile publice (proiectul 
POST/2009/3/2/002 „Sistem de 
măsurători topohidrografice pe 
canalele Dunăre-Marea Neagră şi 



Programe Operaţionaie Data Organisme audìtate Concluzii asupra sistemului 
(necalificată/ cauficată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţelor/nereg 

ularităţiior 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice) 

Poarta Albă-Midia Năvodar?'). 

PO Mediu FEDR/CF 
(CC12007RO161PO00 
4) 

22.12.2010 Autoritatea de Management 
Organismeie Intermediare 
Autoritatea de Certificare şi 

Plată 

Calificată 
(Sistemul funcponează, dar 

sunt necesare anumite 
îmbunătăţiri ) 

Aspectele reţinute în cadrul 
audiiului de sistem se referă, în 
principal, ia: 

- Listele de verificare a actelor 
adiţionale la contracte nu sunt 
detailate astfel încât să ofere 
suficientă asigurare asupra 
respectării tuturor prevederilor 
legislaţiei naţionale şi comunitare 
referitoare la achiziţiile publice. 

- deficienţe procedurale în sensul 
că fie sunt incomplete (de ex. 
Procedura de monitorizare şi 
raportare nu reglementează 
decât anual, raportarea şi 
monitorizarea cheltuielilor „a//e/e 
decar ce/e eligibile";} fie 
prevederile acestora nu sunt 
corelate cu prevederile din 
ghiduri (de ex. informaţiile 
referitoare ia componenţa 
Grupului de Evaiuare furnizate de 
Procedura Operaţională 
Verificare şi Evaiuare Proiecte, 
nu sunt coreiate cu cele furnizate 
de Ghidul de Evaiuare şi Selecţie 
a proiectelor aferente axei 
prioritare 4, solicitarea nr. 
3/2009). 

- Nerealizarea unor activităţi care 
au fost cuprinse Tn Pianul de 
Implementare al Planului de 
Comunicare pe anul 2010; 

- deficienţe cu privire ia modul de 
aplicare a procedurii de lucru în 
vederea asigurării întreţinerii 
sistemuiui !T referitor la 
integritatea, protecţia şi 
securitatea datelor existente atât 
pe calculatoarele personale 
aflate în dotarea fiecărei 
persoane cât şi pe server-ele de 
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Programe Operaţionale 

Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 
FEDR 
(nr. CCI 

2007RO161PO005) 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
Românía-Buigaria 
FEDER 

Data 

10.12.2010 

22.09.2010 

r 

F 

I 

■ 

Organisme auditate 

Autoritatea de 
Management 

Autoritatea de Certificare şi 
'latā 

Autoritatea de Management 
Autoritatea de Certificare şi 

^iată 
Secretariatul Tehnic Comun 
Unitatea de Control de Prim 

Concluzii asupra sistemului 
(necalificată/ calificată/ 

contrară) 

Calificată (Sistemul 
funcţionează, dar necesită 

anumite îmbunătăţiri ) 

Necaiificată 

Rezerve materiale 

date existente ( situaţie întâlnită 
la AM şi Oi POS Mediu 
Bucureşti); 

- Nu a fost realizată o evidenţă 
operativă, centralizată, a sumelor 
suspendate/reintroduse/necertific 
ate de către ACP, astfel încât 
procesui certificării cheituielilor să 
fie asigurat şi de o bază de date 
realizată în acest scop. 

- înregistrarea în perioada aprilie 
- noiembrie 2010 a unei fluctuaţii 
mari de personal la niveiul Ol 
Bucureşti. De asemenea, s-a 
constatat o scădere a gradului de 
ocupare a posturilor în luna 
noiembrie 2010 faţă de perioada 
precedentă. 
Aspectele reţinute în cadrul 
auditului de sistem se referă, în 
principal, Sa: 

- deficienţe procedurale cu privire 
la modul de stabilire a 
eşantionului cererilor de 
rambursare ce vor fi verificate la 
faţa locului sau cu privire la modui 
de aplicare a cursului de schimb 
valutar. 
- în cadrul Serviciului Certificare 

nu a fost asigurată o pistă de 
audit adecvată cu privire la 
verificăriie ce sunt efectuate 
asupra Declaraţiei Lunare de 
Cheltuieli 

- prin formatul standard ai 
Registrului Debitorilor, nu sunt 
oferite toate informaţiile 
necesare în vederea certificării. 

-

Cuantificarea 
deficienţelor/nereg 

ularităţilor 

-

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice) 

-
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Programe Operaţionale Data Organisme auditate Concluzii asupra sistemului 
{necalificată/ calificată/ 

contrară) 

Rezerve materiale Cuantificarea 
deficienţeior/nereg 

ularităţilor 

Măsuri luate (pentru 
problemele sistemice) 

(nr. CCI 
2007CB163PO021) 

vel 

Programul de 
Cooperare 
Transfrontaliera 
România-Serbia 
i PA 
(nr. CCI 
2008/CB/16/PQ/Q05) 
Programul 
Operaţionai pentru 
Pescuit 
FEP 
(nr. CCI 
2007RO14FPO001: 
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Tabe! 2.2 - 2000 - 2006 Rezultatele auditurilor efectuate în anul 2010 

Programul 
Operaţionai 

OP1 FEDER 
(număr CCI) 
OP2 FEDER 
(număr CCI) 
OP1 
INTERREG 
(număr CC!) 
OP2 
¡NTERREG 
(număr CCI) 
OP1 FES 
(număr CCI) 
OP2 FES 
(număr CCI) 
OP1 EAGGF 
(număr CCI) 
OP2 EAGGF 
(număr CCI) 
OP1 FiFG 
(număr CCI) 
OP2 FIFG 
(număr CCI) 
FC evaluare 
generală 

Data 

-

~ 

-

-

-

-

-

-

-

Audituri de sistem 

Organisme 
auditate 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Principalele constatări şi 
concluzii 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Măsuri luate 
(pentru 
problemele 
sistemice) 

-

-

-

-
■ 

~ 

-

-

-

Audituri ale operaţiunilor 

Cheltuieli 
cumulative3 

verificate ca 
% din 
cheltuieli 
cumulative 
declarate 
« 

-

-

-

-

-

-

-

41.59% 

Ratele de 
eroare pentru 
anul 2010 

-

-

-

_ 

" 
■ 

-

_ 

1,25% 

Cumulative de Ia începutul perioadei de prognnmre 
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3. Analiză generală 

3.1 Pentru perioada de programare 2000-2006, în România au fost implementate doar proiecte finanţate din Fondul de Coeziune şi nu 
au existat finanţări din fonduri structurale. în anul 2010, Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a 
certificat cheltuieli în sumă totală de 319.438.113,15 euro. 

Din audituriie de operaţiuni efectuate, au fost constatate unele erori cu impact financiar în ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea 
operaţiunilor deficienţe care au fbst consemnate în rapoartele de audit întocmite rezultând o rată a erorii de 1,25%. Sumele constatate 
ca fiind neeligibile pentru finanţarea ex-ISPA/FC au fost deduse sau urmează să fie deduse din următoarele cereri de fonduri transmise 
Comisiei de către Autoritatea de Certificare şi Piaţă. 

3.2. Pentru programele operaţionale, a căror perioadă de programare este 2007-2013, în cursul anului 2010 au fost desfăşurate 9 
audituri de sistem, 7 audituri de 
considerare la emiterea opiniilor 

operaţiuni, 2 audituri de conformitate, 5 audituri de follow 
anuale de audit la 31.12.2010. 

up, iar concluziile acestora au fost luate în 

3.2.1.Urmare recomandării DG Regio din raportul de audit intermediar nr. 2009/RO/REGIO/J2/749/1 în sensul desfăşurării de către 
Autoritatea de Audit a "unei misiuni de audit orizontale care să aibă în vedere utilizarea criteriului experienţei în acordarea contractelor 
de servicii şi informarea DG R&gio asupra rezultatelor acestor examinări precum şi asupra măsurilor corective luate ia nivel naţional 
pentru toate programele operaţionale implementate în perioada 2007-2013", în perioada aprilie - iunie 2010, în cadrul auditului de 
operaţiuni realizat pentru fiecare program operaţional finanţat din FEDR, FC, FSE, după caz, au fost efectuate verificări cu privire la 
acest aspect. 

Rezultatele acestor verificări, inclusiv modul de aplicare a corecţiilor financiare, acolo unde a fost cazul, se regăsesc în cadrul 
rapoartelor de audit de operaţiuni întocmite pentru fiecare program operaţional. Totodată, prin adresa nr. 40931/AP/29.07.2010, 
Autoritatea de Audit a transmis Direcţiei Generale Politică Regională sinteza privind rezultatele acestor verificări aferente programelor 
operaţionale finanţate din FEDR! şi FC. Informaţii privind modul de aplicare a corecţiilor financiare precum şi modul lor de recuperare se 
regăsesc în cadrul rapoartelor afiuale de control. 

Până la 31.12.2010, asupra cheltuielilor declarate CE, au fost aplicate corecţii în cuantum de 907.651,58 euro din care a fost 
recuperată suma de 861.985,25 euro. Deducerea sumelor reprezentând corecţii financiare aplicate asupra cheltuielilor care se vor 
declara către Comisia Europeană va fi monitorizată de către autorităţile responsabile pe toată perioada de implementare a contractelor. 

3.2.2. Cu privire la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, este de menţionat că în luna februarie 2010, 
Comisia Europenă, având la bază proiectul raportului de audit din 05.02.2010 ce a fost întocmit de către experţii acesteia, a întrerup 
termenul de plată pentru o cerere de plată intermediară în cuantum de 8.400.876,06 euro. Plăţile au fost reluate în cursul lunii august 
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2010 са umare а recomandării Serviciului de audit al CE care, urmare unei misiuni derulată în România, a constatat că deficienţele ce 
au stat la întreruperea temporara a rambursării cererii de plată au fost remediate de partea română. 

în luna septembrie 2010 prin scrisoarea CE nr. 576782 din data de 09.09.2010, termenul de plată pentru o cerere de plată intermediară 
în cuantum de 9.904.927,51 euro a fost din nou întrerupt ca urmare a deficienţelor înscrise în raportul de audit de sistem şi de follow-up 
al auditului de sistem întocmite de Autoritatea de Audit în luna decembrie 2009 şi respectiv iunie 2010. Comisia a solicitat comunicarea 
măsurilor luate de Autoritatea cįe Management pentru remedierea deficienţelor înscrise în raportul de follow-up, împreună cu opinia 
Autorităţii de Audit. 

în perioada septembrie - octombrie 2010 Autoritatea de Audit a efectuat o misiune de verificare a măsurilor luate de către Autoritatea 
de Management pentru implementarea recomandărilor formulate dar neimplementate până în iunie 2010, urmare căreia s-а constatat 
luarea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor. Pe baza rezultatelor verificării modului de 
implementare a recomandărilor, concluzia cu privire la eficienţa funcţionării sistemului la nivelul Autorităţii de Management şi a 
sistemului de management şi control a fost că sistemul „funcţionează, dar sunt necesare anumite îmbunătăţiri" (categoria 2). Raportul 
întocmit cu ocazia acestei acţiuni a fost transmis Comisiei Europene în data 20.10.2010 

3.2.3. în cursul anului 2010, conform informaţiilor primite de la Autoritatea de Certificare şi Piaţă, pentru programele operaţionale 
menţionate în cadrul tabelului de la punctul 1.1. au fost certificate, în sensul prevederilor regulamentelor comunitare, cheltuieli în 
cuantum total de 374.880.180,80 euro. Acestea vor face obiectul acţiunilor de verificare ale Autorităţii de Audit ce se vor derula în 
semestrului I a! anului 2011. 

Lipsa concordanţei datelor refleļctate în SFC 2007 cu cele din SMIS, utilizând ART4SMIS, se datorează, în principal, neintroducerii în 
totalitate a datelor privind debitele recuperate, sumele necertificate sau a unor erori de introducere informaţilor la nivelul unor proiecte. 

Menţionăm de asemenea că sistemul de informare pentru monitorizare financiară aplicabilă Programului Operaţional pentru Pescuit 
(SIMPOP) este în prezent în curs de revizuire, în vederea dezvoltării modulului care vizează generarea aplicaţiilor de plată la CE. 

în ceea ce priveşte sistemul de informare pentru monitorizarea financiară aplicabilă programelor din cadrul Obiectivului Cooperare 
Transfrontaliera (MIS ETC), menţionăm că, în prezent, acesta este în curs de actualizare în conformitate cu procedurile AM, urmând 
ca ulterior să fie dezvoltat modulul care vizează generarea aplicaţiilor de plată la CE. 
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4. Declaraţie privind „nive 

Pe baza cheltuielilor certifícate m anul 2010 şi din sinteza auditurilor de mai sus, îmi exprim opinia că, pentru anul ce se termină la 31 
Decembrie 2010, sistemele de management şi control stabilite pentru Programul ex-ISPA/FC (perioada de programare 2000-2006) şi 
pentru programele operaţionale aferente perioadei de programare 2007-2013 au fost conforme cu cerinţele legale aplicabile şi au 
funcţionat eficient astfel încât sa dea o asigurare rezonabilă în sensul că declaraţiile de cheltuieli certificate Comisiei sunt corecte şi, în 
consecinţă, o asigurare rezonabilă asupra legalităţii şi regularităţii tranzacţiilor aferente, cu unele excepţii prezentate în tabelele 2,1.1 şi 
2.1.2. 

Pentru deficienţele menţionate în rapoartele de audit (prezentate succint în tabelele 2.1.1 şi 2.1.2), au fost formulate recomandări 
pentru entităţile responsabile, fiind agreate cu acestea planuri de acţiune cu termene de implementare. Monitorizarea implementării 
acestora se efectuează pe baza 

Aron loan POPA 

fi Preşedinte, 

raportărilor primite de la entităţi precum şi cu ocazia unor misiuni de follow-up. 

Data Щ* o2_. IQV 
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