
 CONTALEX AUDIT SRL    
                              Ion Bărbuleasa 
Carnet nr. 086 /01.03.2001.Membru  CAFR nr.1028 
Membru al Camerei Auditorilor Finaciari din Romania 
E-mail: barbuleasa@yahoo.com 
Telefon: 0756640406 
 
 
 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

conform Standardul Internaţional privind Servicii Conexe (ISRS) 4400 

privind constatările factuale  nr.3/29.11.2013 

cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul 

Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011. 

in perioada 01.12.2012-30.11.2013 

 
INFORMA ŢII GENERALE  despre proiect şi contract: 
 
- Număr de contract atribuit de Autoritatea contractantă: 311E/27.10.2011 
- Numar de ieşire de la Contractor: S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L.: 
11139/27.10.2011 
- Număr de intrare la Autoritatea contractantă UEFISCDI: 8439/27.10.2011 
- Număr proiect european:EE! 6399 GENOWHEAT, Proiect EUROSTARS din Apelul 6, selectat de 
juriul internaţional şi aprobat de Adunarea Reprezentanţilor EUREKA,Valoare totală: 2.978.162 euro, 
cu următorii participanţi :  

• AUSTRIA 
o Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, 

Vienna 
• AUSTRIA 

o Saatzucht Donau GmbH&CoKG  
• TURCIA 

o ProGen Seed Inc. 
• AUSTRIA 

o Österreichische Mühlenvereinigung 
• UNGARIA 

o Lajtamag Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

• ROMÂNIA 
o SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL 

 
- Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, pe de o parte şi 
- Contractor : S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L., cu sediul social în str. 
Siriului, Nr.20, sector 1, cod 014354, Bucureşti, având Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului: J40/8400/15.09.2000 şi Cod de identificare fiscală: RO13362550 pe de altă 
parte  şi  
- Finanţare prin Bugetul de Stat - Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului –
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, bugetul programului EUREKA  
- Programul: INOVARE  
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- Categoria de proiect: EUREKA   
- Denumirea proiectului: Selecţia genotipurilor de grâu privind rezistenţa, calitatea şi potenţialul 
productiv – GENOWHEAT 
- Valoarea proiectului: 697.918 lei din care : 
         2011 –  200.000 lei 
         2012  – 122.820 lei 
         2013  – 190.890 lei 
         2014  – 179.208 lei  
         2015  –    5.000 lei  
- Valoarea contractului finanţat din bugetul programului EUREKA -324.959 lei, din care : 
        2011 – 100.000 lei 
        2012 –   58.410 lei  
        2013 –   92.445 lei 
        2014 –   74.104 lei  
- Durata contractului:  36 luni, din 27.10.2011 – 31.11.2014   
 
1. DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT  
 
- Subscrisa : S.C. CONTALEX AUDIT SRL, membru nr.1028 in CAFR - persoane juridice, prin  
BĂRBULEASA I. ION , auditor financiar, membru al Camerii Auditorilor Financiari din România, 
înregistrat sub nr. 86/1.03.2001 (CAFR), în conformitate cu prevederile Contractului de prestări 
servicii  încheiat, am procedat în perioada 01.09.2012-25.11.2012 la examinarea modului în care au 
fost respectate de către Contractor:  S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L., 
procedurile de utilizare a fondurilor şi de efectuare a cheltuielilor în cadrul Contractului de 
finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011, pentru realizarea proiectului: Selecţia 
genotipurilor de grâu privind rezistenţa, calitatea şi potenţialul productiv – GENOWHEAT, cu 
finanţare de la Bugetul de Stat - MECTS - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. 
Programul: INOVARE, Categoria de proiect: EUREKA,Valoarea proiectului: 697.918 lei din care 
pentru anul bugetar 2013: 190.890 lei, Valoarea contractului: 324.959 lei, din care pentru anul bugetar 
2013: 92.445 lei, durata contractului 36 luni, Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI.   
    

Acest proiect a început să se deruleze din 27.10.2011, în cadrul proiectului european: E! 6399  
GENOWHEAT în domeniul agriculturii.  
 

În conformitate cu art 6, litera A a Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte 
nr.311E/27.10.2011, contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L  are 
obligaţia să asigure finanţarea din surse proprii a activităţilor din Planul de realizare şi să facă dovada 
acestei finanţări pentru fiecare etapă în care este prevăzută, în conformitate cu prevederile legale 
privind ajutorul de stat şi a deciziei ANCS nr.9451 din 21 decembrie 2007 pentru aplicarea schemei  
de ajutor de stat aprobată de Comisia europeană prin Decizia de autorizare C(2007)6545. Decontarea 
cheltuielilor planificate din finanţarea de la buget se va face numai după dovada realizării finanţării din 
surse proprii. 

Contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L are de asemenea 
obligaţia să întocmească şi să predea Autorităţii Contractante rapoartele de activitate intermediare şi 
final, documentele de raportare furnizate de A.C., inclusiv cererea de plată intermediară şi finală la 
termenele impuse de A.C.  
Astfel : - Etapa II : 30.11.2012 
             - Etapa III: 30.11.2013  
             - Etapa IV :30.11.2014  
             - Etapa V : 30.11.2015   

 
Contractorului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 

contract, fără prefinanţare, pe baza următoarelor documente : 
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         - cererea de plată, nu se emite factură 
         - raport intermediar /final de activitate aprobat pentru perioada pentru care se solicită plata.  

 
În vederea efectuării plăţii, contractorul transmite Autorităţii Contractante, în două exemplare, 

documentele de raportare intermediară/finală de activitate, conform modelelor de documente de 
raportare furnizate de Autoritatea Contractantă. 
 

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea de varietăţi de grâu durum şi grâu comun 
rezistente şi cu o productivitate mare, care să răspundă solicitărilor, atât ale cultivatorilor–fermierilor 
cât şi ale procesatorilor, dar mai ales ale consumatorilor finali.  

Cele 6 pachete de lucru ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului vor avea următoarele teme  : 
Pachetul 1: Selecţia, încrucişarea şi crearea de noi linii genetice, ca material de cercetare. 
Pachetul 2: Evaluarea influenţei fenotipice asupra genotipului  
Pachetul 3: Evaluarea genotipurilor implicate în procesul de ameliorare 
Pachetul 4: Crearea de indicatori şi indici de selecţie şi selecţia liniilor pentru ameliorare 
Pachetul 5: Selecţia genotipică a soiurilor de grâu şi grâu durum  
Pachetul 6: Îmbunătăţirea tehnologiilor de selecţie utilizate în ameliorarea grâului şi a grâului durum şi 
diseminarea experienţelor tehnologice . 
  

Ţinta proiectului este dezvoltarea de varietăţi de grâu durum şi grâu comun rezistente şi cu o 
productivitate mare, care să răspundă solicitărilor, atât ale cultivatorilor–fermierilor, cât şi ale 
procesatorilor, dar mai ales ale consumatorilor finali. Implementarea proiectului este împărţită în şase 
pachete de lucru, respectiv 24 teme de lucru. Prin obţinerea unor soiuri cu productivitate mai mare şi 
introducerea lor pe piaţă se urmăreşte ca până în anul 2050 producţia de grâu şi respectiv grâu durum 
la nivel UE să crească cu 25% în vederea acoperirii necesarului sporit de consum. Ca un câştig 
colateral al implementarii proiectului, veniturile fermierilor la nivelul UE vor creşte. Se va obţine şi o 
creştere a biodiversităţii populaţiilor de grâu şi grâu durum în spaţiul european şi al Asiei Mici 
(Turcia). Durata de recuperare a investiţiei este planificată a fi realizată în termen de 4 ani de la 
finalizarea proiectului. Modul de recuperare a investiţiei va fi prin creşterea volumului de vânzare a 
soiurilor de grâu şi grâu durum respectiv. Începând cu anii 2014/2015, S.C. PROBSTDORFER 
SAATZUCHT ROMANIA S.R.L. urmează să introducă pe piaţa din România două noi soiuri rezultate 
în cadrul proiectului GENOWHEAT, un soi de grâu şi unul de grâu durum. Impactul proiectului va fi 
şi în creşterea numărului personalului angajat cu 6% şi a volumului de încasări anuale cu 20%, ducând 
la creşterea cifrei de afaceri şi a profitului firmei. Prin implementarea proiectului GENOWHEAT se 
urmăreşte şi întărirea echipei de cercetare prin creşterea numărului de angajaţi implicaţi în domeniul de 
cercetare–dezvoltare.  
            

A. OBIECTUL ŞI SCOPUL AUDIT ĂRII FINANCIARE 
 
1. Obiectivul raportului  
 

 Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor 
efectuate în cadrul Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011, pentru 
proiectul: Selecţia genotipurilor de grâu privind rezistenţa, calitatea şi potenţialul productiv –
GENOWHEAT. 
 Acest lucru a implicat efectuarea anumitor proceduri specificate, ale căror rezultate  vor 
folosi Autorităţii Contractante: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate 
de noi . 
 Obiectivul acestui angajament este ca Auditorul să verifice dacă cheltuielile menţionate de 
Contractor în Cererea de plată intermediară nr.3 din 30.11.2013 pentru Proiectul finanţat prin 
Contractul de Finanţare au avut loc (“realitatea”), sunt fidele (“exacte”) şi eligibile şi să depună la 
Contractor Raportul privind constatările factuale privitor la procedurile efectuate asupra cărora s-a 
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convenit. Eligibilitatea înseamnă că fondurile provenite din finanţare au fost cheltuite în conformitate 
cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare. 

Auditorul prezintă un raport asupra constatărilor efective ale procedurilor convenite în 
conformitate cu Standardul Internaţional privind Servicii Conexe nr.4400 (fost ISA 920), aplicabil 
misiunilor pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare, fără să exprime 
asigurări cu privire la cheltuielile eligibile efectuate‚ în cadrul proiectului de finanţare. În locul  acestor 
asigurări, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înşişi procedurile şi constatările raportate de 
către auditor şi conturează propriile lor concluzii care decurg din audit. 
 Prezentul Raport de constatări factuale se va referi numai la cheltuielile eligibile efectuate în 
derularea proiectului cu denumirea: Selecţia genotipurilor de grâu privind rezistenţa, calitatea şi 
potenţialul productiv – GENOWHEAT, în perioada 01.12.2012-30.11.2013 şi menţionate în Cererea 
de plată intermediară nr.3 din 30.11.2013. 
 

2. Scopul lucrării 
 
Angajamentul nostru a fost efectuat în concordanţă cu: 
- termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor unui Contract de Finanţare  şi: 
- Standardul Internaţional pentru Servicii Conexe (‘ISRS’) 4400 Angajamente pentru efectuarea 

Procedurilor Convenite privind Informaţia Financiară aşa cum au fost promulgate de către 
Federaţia Internaţională a Contabililor (‘IFAC);  

- Codul de Etică pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC. Deşi ISRS 4400 prevede că 
independenţa nu e o cerinţă pentru angajamentele de proceduri convenite, Autoritatea de 
Contractare solicită ca Auditorul să se conformeze cu cerinţele de independenţă ale Codul de Etică 
pentru Contabilii Profesionişti. 

În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte 
nr.311E/27.10.2011, cap.III, art 6, lit.u) şi z), contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT 
ROMANIA S.R.L  este obligat să asigure auditarea proiectului, pentru perioada de derulare a acestuia, 
respectiv să prezinte anual rapoartele de audit financiar penrtru execuţia proiectului, efectuate de către 
un auditor financiar independent, anexa la raportul intermediar corespunzător ultimei faze a anului în 
curs.  

Contractorul, conform art.6 lit. w), este obligat să întocmească şi să opereze în evidenţele 
contabile contabilitatea analitică a prezentului contract.. 

De asemenea, în activitatea de auditare s-a ţinut seama de prevederile Contractului de finanţare 
pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011. 

 
În activitatea de auditare s-a verificat dacă: 
1. s-au acordat fonduri de prefinanţare sau de rambursare conform prevederilor Contractului de 

finanţare,  
2. documentele financiare care stau la baza cheltuielilor eligibile au un caracter real şi legal şi  

sunt reflectate în evidenţele contabile analitice şi sintetice şi sunt conforme cu  prevederile normative 
din legislaţia română.  

Raportul de audit va analiza : 
 1. fondurile primite  în perioada 01.12.2012-30.11.2013 

2. fondurile cheltuite în perioada 01.12.2012-30.11.2013, pe categorii de buget şi pe 
activităţile prevăzute în Contract. 

Aşa cum s-a solicitat, am efectuat doar procedurile specificate în termenii de referinţă ai acestui 
angajament şi am raportat constatările noastre factuale în cuprinsul acestui  raport. 

Scopul acestor proceduri convenite este acela de a evalua dacă cheltuielile  efectuate de către   
Contractor au fost realizate efectiv (“realitatea”), sunt fidele (“exacte”) şi eligibile, precum şi  
respectarea acestora pe destinaţii şi capitole de cheltuieli, conform structurii stabilite prin contract 
pentru realizarea obiectivelor. 

Prezentul Raport de constatări factuale se va referi numai la cheltuielile eligibile efectuate în 
derularea proiectului în perioada 01.12.2012-30.11.2013 şi menţionate în Cererea de plată intermediară  
nr.3 din 30.11.2013 şi în documentele de raportare intermediara pentru aceasta perioada. 
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B. PROCEDURI UTILIZATE ÎN AUDITARE  

 
Modul de desfăşurare a activităţii de audit financiar a vizat întreaga documentaţie privind 

proiectul auditat. Dimensiunea proiectului a permis, pentru perioada angajamentului  01.09.2013-
30.11.2013, atât verificarea prin sondaj cât şi verificarea tuturor documentelor justificative pentru 
cheltuielile eligibile. 

Principalele tehnici de audit financiar au fost:  
               - examinarea,  
                - confirmarea şi 
               - urmărirea derulării patrimoniale a utilizării fondurilor. 

S-au verificat următoarele documente justificative şi contabile : 
- facturi fiscale achitate cu ordin de plată 
- extrase de cont  
- note de intrare- recepţie 
- evidenţe contabile (note contabile, fişe de cont şi balanţe analitice, etc) 
- registre contabile. 

Pe parcursul derulării misiunii de auditare, activitatea noastră s-a bazat pe folosirea 
procedurilor cele mai des utilizate: 

- studiul general prealabil - în vederea cunoaşterii elementelor esenţiale şi specifice ale 
proiectului   

- controlul documentar – contabil, prin sondaj, în vederea stabilirii legalităţii, realităţii 
şi eficienţei documentelor cerute pentru derularea procesului de achiziţii de bunuri şi servicii, 
documentelor justificative utilizate în cadrul proiectului, 

- examinarea documentelor financiare, prin sondaj, care stau la baza cheltuielilor 
efecuate în cadrul proiectului, pentru a constata dacă acestea au un caracter real, legal, sunt 
reflectate în evidenţele contabile analitice şi sintetice şi dacă sunt conform cu prevederile 
normative din legislaţia română şi din Contractul de finanţare. 
 
C. SURSELE DE INFORMARE  
 
Sursele noastre de informare puse la dispoziţie de managementul Contractorului proiectului au 

avut la bază :  
- documentele financiar contabile existente, documente privind achiziţiile de bunuri şi servicii: 

facturi fiscale achitate cu ordin de plată, extrase de cont, note de intrare-recepţie, evidenţe contabile 
(note contabile, fişe de cont etc), registre contabile; 

- Contractul de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011, 
- legislaţia română: 
- HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de 
cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la 
bugetul de stat. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 23 februarie 2011  
- Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 
- Hotărârea nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului, 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului 

- Decizia ANCS nr.9451 din 21 decembrie 2007 pentru aplicarea schemei de ajutor de stat 
aprobată de Comisia europeană prin Decizia de autorizare C(2007)6545. 

- H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale. 

 
Menţionăm că am avut acces la informaţiile finaciar-contabile puse la dispoziţie de personalul 

din compartimentul de contabilitate şi financiar, direct răspunzător de ariile investigaţiilor noastre.  
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2. CONSTATARI  FACTUALE  
 
a) Prezentare SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL 
 

SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL  este persoană juridică română şi are 
sediul social în Bucureşti, str.Siriului, nr.20, sectorul 1. 

Forma juridic ă: societate cu răspundere limitată. 
SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL  este înmatriculată la Registrul 

Comerţului al municipiului Bucureşti sub numărul J40/8400/15.09.2000. 
Codul Unic de Înregistrare al SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA  SRL este 

13362550, societatea fiind plătitoare de TVA.  
Durata societăţii : nelimitată. 
La data de 31.12.2011 capitalul social al SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA 

SRL era de 14.400 lei, împărţit în 1.440 părţi sociale cu valoare unitară de 10 lei fiecare parte socială. 
Aportul la capitalul social era subscris şi vărsat de 3 asociaţi, din care 2 asociaţi persoane juridice. 

Asociaţii sunt  : 
A. PERSOANE JURIDICE : 

- PROBSTDORFER SAATZUCHT GESSELSCHAFT MBH&CO .KG care 
deţine un număr de 528 părţi sociale în valoare totală de 5.280 lei, reprezentând 
36,67% din capitalul social total.  
- AGRARCOMMERZ AG ZUERICH care deţine un număr de 432 părţi sociale 
în valoare totală de 4.320 lei, reprezentând 30% din capitalul social. 

B.PERSOANE FIZICE  
- BERCA MIHAI care deţine un numar de 480 părţi sociale în valoare totală de 
4.800 lei, reprezentând 33,33% din capitalul social total. 

Administratorul societăţii comerciale este dl. Berca Mihai, doctor în ştiinţe agricole, 
profesor la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.  

Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale este: 0111 – Cultura cerealelor 
(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase . 

Conform statutului său, principalele activităţi ale PROBSTDORFER SAATZUCHT 
ROMÂNIA SRL  sunt : 

� Producerea şi comercializarea de sămânţă de cereale păioase, mazăre şi rapiţă din diverse categorii 
biologice, atât pe suprafeţe de teren proprii cât şi pe suprafeţe de teren agricol ale agenţilor agricoli 
multiplicatori autorizaţi; 

� Prestări de servicii, consultanţă şi extensie specifice domeniului agricol. 

� Import şi comercializare de : 
� produse pentru protecţia culturilor agricole ; 
� maşini şi unelte agricole ; 
� seminţe.  

� Export de materii prime şi produse agricole de origine vegetală; 

� Activităţi de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 7211). 
 
b) Informaţii cu privire la contractul de finanţare şi activitatea Beneficiarului  
 
 Contractul de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011, pentru realizarea 
proiectului: Selecţia genotipurilor de grâu privind rezistenţa, calitatea şi potenţialul productiv –
GENOWHEAT, cu finanţare  de la Bugetul de Stat – MECTS - Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică, Programul:INOVARE, Categoria de proiect: EUREKA, Valoarea proiectului: 697.918 lei 
din care pentru anul bugetar 2013: 190.890 lei, Valoarea contractului: 324.959 lei din care pentru anul 
bugetar 2013: 92.445 lei, Durata contractului 35 luni, Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI .    
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 Acest proiect  a început să se deruleze din 27.10.2011, în cadrul proiectului european: 
E! 6399  GENOWHEAT în domeniul agriculturii.  
 În conformitate cu art 6, lit a) a Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte 
nr.311E/27.10.2011, contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L  are 
obligaţia să asigure finanţarea din surse proprii a activităţilor din Planul de realizare şi să facă dovada 
acestei finanţări pentru fiecare etapă în care este prevăzută, în conformitate cu prevederile legale 
privind ajutorul de stat şi a deciziei ANCS nr.9451 din 21 decembrie 2007 pentru aplicarea schemei  
de ajutor de stat aprobată de Comisia europeană prin Decizia de autorizare C(2007)6545. 

Decontarea cheltuielilor planificate din finanţarea de la buget se va face numai după dovada 
realizării finanţării din surse proprii. 

Contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L are de asemenea 
obligaţia să întocmească şi să predea Autorităţii Contractante rapoartele de activitate intermediare şi 
final, documentele de raportare furnizate de A.C., inclusiv cererea de plată intermediară şi finală la 
termenele impuse de Autoritatea Contractantă. 
 
Astfel : 
             - Etapa II : 30.11.2012 
             - Etapa III: 30.11.2013  
             - Etapa IV :30.11.2014  
             - Etapa V : 30.11.2015   

Contractorului  i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 
contract, fără prefinanţare, pe baza următoarelor documente : 
          - cererea de plată, nu se emite factură 
          - raport intermediar /final de activitate aprobat pentru perioada pentru care se solicită plata. 

În vederea efectuării pl ăţii , contractorul transmite Autorităţii Contractante, în două 
exemplare, documentele de raportare intermediară/finală de activitate, conform modelelor de 
documente de raportare furnizate de Autoritatea Contractantă. 

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea de varietăţi de grâu durum şi grâu comun 
rezistente şi cu o productivitate mare, care să răspundă solicitărilor, atât ale cultivatorilor – fermierilor 
cât şi ale procesatorilor, dar mai ales ale consumatorilor finali.  

Cele 6 pachete de lucru ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului vor avea următoarele teme: 
Pachetul 1: Selecţia, încrucişarea şi crearea de noi linii genetice, ca material de cercetare 
Pachetul 2: Evaluarea influenţei fenotipice asupra genotipului  
Pachetul 3: Evaluarea genotipurilor implicate în procesul de ameliorare 
Pachetul 4: Crearea de indicatori şi indici de selecţie şi selecţia liniilor pentru ameliorare 
Pachetul 5: Selecţia genotipică a soiurilor de grâu şi grâu durum  
Pachetul 6: Îmbunătăţirea tehnologiilor de selecţie utilizate în ameliorarea grâului şi a grâului durum şi 
diseminarea experienţelor tehnologice . 

Ţinta proiectului  este dezvoltarea de varietăţi de grâu durum şi grâu comun rezistente şi cu o 
productivitate mare, care să răspundă solicitărilor, atât ale cultivatorilor–fermierilor, cât şi ale 
procesatorilor, dar mai ales ale consumatorilor finali. Implementarea proiectului este împărţită în şase 
pachete de lucru, respectiv 24 teme de lucru. Prin obţinerea unor soiuri cu productivitate mai mare şi 
introducerea lor pe piaţă se urmăreşte ca până în anul 2050 producţia de grâu şi respectiv grâu durum 
la nivel UE să crească cu 25% în vederea acoperirii necesarului sporit de consum. Ca un câştig 
colateral al implementarii proiectului, veniturile fermierilor la nivelul UE vor creşte. Se va obţine şi o 
creştere a biodiversităţii populaţiilor de grâu şi grâu durum în spaţiul european şi al Asiei Mici 
(Turcia). Durata de recuperare a investiţiei este planificată a fi realizată în termen de 4 ani de la 
finalizarea proiectului. Modul de recuperare a investiţiei va fi prin creşterea volumului de vânzare a 
soiurilor de grâu şi grâu durum respectiv. Începând cu anii 2014/2015 S.C. PROBSTDORFER 
SAATZUCHT ROMANIA S.R.L, urmează să introducă pe piaţa din România două noi soiuri rezultate 
în cadrul proiectului GENOWHEAT, un soi de grâu şi unul de grâu durum. Impactul proiectului va fi 
şi în creşterea numărului personalului angajat cu 6% şi a volumului de încasări anuale cu 20%, ducând 
la creşterea cifrei de afaceri şi a profitului firmei. Prin implementarea proiectului GENOWHEAT se 
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urmăreşte şi întărirea echipei de cercetare prin creşterea numărului de angajaţi implicaţi în domeniul de 
cercetare–dezvoltare.  
 Contractul de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011 a stabilit de comun acord 
între părţile contractante următoarele sume, pentru derularea proiectului : 
         Anii        Valoare totală    Finanţare din buget             Finanţare din fonduri proprii 
         2011  200.000 lei            100.000 lei                          100.000 lei 
         2012         122.820 lei              58.410 lei                            64.410 lei 
         2013   190.890 lei              92.445 lei                            98.445 lei 
         2014  179.208 lei              74.104 lei                           105.104 lei  
         2015             5.000 lei                   -                                        5.000 lei 
Total               697.918  lei            324.959 lei                          372.959 lei  
   Notă: Probstdorfer Saatzucht Romania SRL este plătitor de TVA, iar datele prezentate sunt fără 
TVA (TVA-ul este dedus). 
  
- Valoare totală eligibilă a proiectului de finanţat de la Buget este de 324.959 lei, defalcată pe ani 
bugetari astfel : 
         2011 -100.000 lei 
         2012 -  58.410 lei  
         2013 -  92.445 lei 
         2014 -  74.104 lei  
 
Pentru anul bugetar 2013 s-au prevăzut următoarele finanţări :  
         Anii     Valoare totală      Finanţare din buget             Finanţare din fonduri proprii 
         2013       190.890 lei              92.445 lei                          92.445   lei+6.000lei=98.445lei 
Nota : Totalul cheltuielilor  aprobate este de 190.890 lei  din care:cheltuieli eligibile 184.890 lei si cheltuieli 
neeligibile  6.000 lei . 

Pentru perioada 01.12.2012-30.11.2013 s-au prevăzut  activităţile şi categoriile de cheltuieli 
prevazute in contractul de finantare.  
 
Cheltuielile eligibile pentru această etapă, defalcate pe categorii de cheltuieli, sunt urmatoarele : 

 
Cheltuieli de la buget planificate 

            [lei]  

 
Cheltuieli cu  
personalul  

Cheltuieli cu logistica 
Cheltuieli de 
 deplasare 

Cheltuieli 
indirecte  

Total 
 

Anul  Total 
Cheltuieli de 

capital 

Cheltuieli 
privind  

stocurile 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de terţi 
   

0 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8=1+2+6+7 
2013 52.579 5421 - - 5421 16.747 17698 92.445 
Total  52.579 5421 - - 5421 16.747 17.698 92.445 

   

 
Cheltuieli din surse proprii planificate 

            [lei]  

 
Cheltuieli cu  
personalul  

Cheltuieli cu logistica 
Cheltuieli de 
 deplasare 

Cheltuieli 
indirecte  

Total 
 

Anul  Total 
Cheltuieli de 

capital 

Cheltuieli 
privind  

stocurile 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terţi 

   

0 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8=1+2+6+7 
2013 52.579 5421 - - 5421 16.747 17698 92.445 
Total  52.579 5421 - - 5421 16.747 17698 92.445 
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      Nota 1:  Probstdorfer Saatzucht Romania SRL este plătitoare de TVA, iar datele prezentate sunt 
fără TVA (TVA-ul este dedus). 
        Nota 2: Pentru anul 2013 , activitatea Nl 1.01 Work-shop diseminare informatii 2013  s-au 
prevazut in Proiect cheltuieli neeligibile in suma de 6.000 lei astfel ca totalul cheltuielilor din surse 
proprii eligibile(92.445)  +neeligibile(6000) este de 98.445 lei . 
 

   
c. Proceduri realizate şi constatări factuale  
      

Prin efectuarea auditului financiar propus prin contractul de prestări servicii, din data de  
01.09.2013 şi până la data de 30.11.2013, în urma verificărilor făcute şi a discuţiilor purtate s-au 
constatat următoarele : 
 
            A. SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR   
 Pentru realizarea proiectului cu denumirea: Selecţia genotipurilor de grâu privind rezistenţa, 
calitatea şi potenţialul productiv – GENOWHEAT, Contractorul S.C. PROBSTDORFER 
SAATZUCHT ROMANIA S.R.L nu a avut încasări de la Autoritatea Contractantă, dar a  
efectuat cheltuieli din fonduri proprii în perioada 01.12.2012-30.11.2013 pentru activitatea din proiect 
prevazută pentru anul 2013. Suma de 100.000 lei din Cererea de plata intermediara nr.1 s-a incasat la 
data de 13.02.2012. Suma de 58.410 lei din cererea de plata intermediara nr.2 s-a incasat la data de 
21.12.2012. 
                    
            B. CHELTUIELI ELIGIBILE PREV ĂZUTE ÎN CONTRACT 

Conform Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte nr.311E/27.10.2011, din valoarea 
totală eligibilă a Proiectului de 324.959 lei pentru  Cerere de plată  nr.3 cu termen 30.11.2013 s-au 
stabilit următoarele sume, pentru următoarele activităţi :  
 
 
 

Cheltuieli de la buget planificate 
            [lei]  

 
Cheltuieli cu  
personalul  

Cheltuieli cu logistica 
Cheltuieli de 
 deplasare 

Cheltuieli 
indirecte  

Total 
 

Anul  Total 
Cheltuieli de 

capital 

Cheltuieli 
privind  

stocurile 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de terţi 
   

0 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8=1+2+6+7 
2013 52.579 5.421 - - 5421 16.747 17.698 92.445 
Total  52.579 5421 - - 5421 16.747 17.698 92.445 

   

 
  

C. CHELTUIELI REALIZATE IN PERIOADA 01.12.2012-30.1 1.2013 
  

Conform HG 134/2011 
Art. 1 
Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii care pot fi 
finanţate de la bugetul de stat sunt următoarele:  
a) cheltuieli cu personalul;  
b) cheltuieli cu logistica;  
c) cheltuieli de deplasare;  
d) cheltuieli indirecte (regie).  
 
Art. 2 
În contractele de finanţare încheiate în vederea realizării proiectelor se va preciza alocarea de sume 
pentru destinaţiile prevazute la art. 1.  
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 1) CHELTUIELI CU PERSONALUL – CONFORM ART. 28 DIN CONTRACTUL DE 

FINANŢARE  
Conform HG 134/2011, Art. 3 

Cheltuielile cu personalul includ:  
a) salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii;  
b) contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora, potrivit legii.                                       
CHELTUIELI CU PERSONALUL – CONFORM ART. 28 DIN CONTRACTUL DE FINANŢARE  

 
Tabel nr. 3 

Nr. 
crt. 

Structura personalului 

Cheltuieli cu personalul, din care: 
 

Nr. de 
persoane 

 
Nr. ore 
lucrate 

 
Echivalent 

normă 
întreagă* 

Salariu brut + 
contribuţii 
angajator 

[lei] 

Valoare 
salariu 

brut                     
[lei] 

Contribuţii 
[lei] 

 TOTAL proiect, din care: 52579 41129 11450 7 2288 1.03 

1 Personal cu studii superioare 41389 32376 9013 5 1488 0.67 

2 Personal cu studii medii 10690 8753 2437 2 800 0.36 

3 Tineri absolvenţi 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL Contractor SC 
Probstdorfer Saatzucht 
Romania SRL din care: 

52579 41129 11450 7 2288 1.03 

1 Personal cu studii superioare 41389 32376 9013 5 1488 0.67 

2 Personal cu studii medii 10690 8753 2437 2 800 0.36 

3 Tineri absolvenţi 0 0 0 0 0 0 

  
 
Notă:  În conformitate cu art 27 din Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte 

nr.311E/27.10.2011, costurile salariale şi cele cu deplasările interne şi externe sunt considerate ca 
având un buget maxim acceptat prin semnarea contractului de finanţare şi nu pot fi majorate pe 
perioada de derulare. 

  Aceste costuri sunt cuprinse în devizul anexă la contract.  
Notă:    Plafoanele salariale pe baza cărora s-au calculat costurile salariale directe se încadrează în limitele 

stabilite în Anexa nr.3 la HG nr.475/2007 pentru aprobarea Planului Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi 
Inovare II, pentru perioada 2007 – 2013. 

 

* Manopera/(170 x nr. luni x lei/ora)
luninr

oreNr

luninrhlei

leiManopera

.170

.

.170

1

/

)(

×
=

×
×=  

 
2. CHELTUIELI CU LOGISTICA 
Conform HG 134/2011, Art. 4 
Cheltuielile cu logistica includ:  
a) cheltuieli de capital;  
b) cheltuieli privind stocurile;  
c) cheltuieli cu servicii executate de terţi. 
 

2.1 CHELTUIELI DE CAPITAL – CONFORM HG 134/2011, Art. 5 
Cheltuielile de capital includ:  

o imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi altele 
asemenea, conform legii;  

o imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea, 
conform legii.  

Dotarea materială necesară proiectului s-a făcut in prima perioada: 27.10.2011-15.12.2011  
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In perioada 01.12.2012 -30.11.2013  nu au fost prevazute si nici nu s-au realizat cheltuieli  de 
capital.    

 
2.2 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE – CONFORM HG 134/2 011: 
Art. 6 

Cheltuielile privind stocurile includ:  
a) materii prime;  
b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul 
proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje;  
c) obiecte de inventar;  
d) materiale nestocate;  
e) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului;  
f) organisme vii, plante sau animale. 

 
In perioada 01.12.2012-30.11.2013  nu au fost prevazute   si nici nu s-au realizat cheltuieli  

privind stocurile.    
  

 

2.3 CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 
 
Conform HG 134/2011, Art. 7, cheltuielile cu serviciile executate de terţi includ:  

• întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor;  
• redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând 

închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, 
aparatură sau autovehicule necesare proiectului; 

• transportul de bunuri;  
• cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului;  
• cheltuieli de audit financiar aferente proiectului;  
• cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare;  
• cheltuieli de publicare;  
• servicii pentru teste, analize, măsuratori şi altele asemenea;  
• servicii informatice;  
• servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică;  
• servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului;  
• cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute în 

contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract;  
• servicii de multiplicare;  
• servicii de traducere şi interpretare;  
• alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare.  

 
                 

CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERŢI – CONFORM HG 134/2011 

Tabelul nr. 4.3 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului 
Factura 
Nr./ data 

Justificarea 
achiziţionării 

Valoare totală 
[lei] 

Valoare decontată 
de la buget [lei] 

 Contractor SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL  

1 Testare soiuri de grâu 3059/25.10.2013 SCDA Livada 5334.44 2667.22 

2 Testare soiuri de grâu 3816/17.10.2013 SCDA Valu lui Traian 5338.08 2669.04 

3 Testare soiuri de grâu 5685/29.08.2013 SCDA Teleorman 5279.28 84.74 

 TOTAL 15951.80 5421.00 

TOTAL CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TER ŢI: 15951.80 5421.00 
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Nota 1: Serviciile de mai sus au fost achiziţionate în cadrul proiectului pentru: 
- Testare complexă a unor soiuri de grâu comun de toamnă, în condiţiile din sudul României, 
- Testare soiuri de grâu în loturi de cercetare 
- Execuţie experienţe de cercetare ştiinţifică    
 
3. CHELTUIELI DE DEPLASARE – CONFORM ART. 29 DIN CONTRACTUL DE 

FINANŢARE ŞI HG 134/2011 
 
 Conform HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor 
de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul 
de stat  
 Art. 8. Cheltuielile de deplasare includ:  
a) transport;  
b) cazare;  
c) diurnă;  
d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea;  
e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate;  
f) taxe de viză şi altele asemenea.  
 
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR  DE DEPLASARE CE SE V OR DECONTA DE LA BUGET  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Deplasare                            Diurna              Cazare           Transport              TOTAL 

   1. Deplasări interne                 83,31 lei            1.721,64               -                     1.804,95lei 

   2. Deplasări externe            4.275,30 lei            6.644,75        4.022 lei             14.942,05 lei 

  TOTAL CHELTUIELI        4.358,61 lei            8.366,39 lei   4.022                  16.747 lei 

 Nota 1: Totalul cheltuielilor de deplasare realizat  este de 33.496,82 lei, repartizate 50% de la buget 
(16.747 lei) şi 50% din surse proprii (16.749,82 lei). 

 
A.-Deplas ări interne ce se vor deconta de la buget 

 

Nr. 
crt 

Numele si 
prenumele 
Nr. ordin 

deplasare / data 

Durata 
deplasării 

Scopul 
deplasării 

Localitatea 
Cheltuieli decontate de la buget  pentru: 

Diurna Cazare Transport Altele* 

 Contractor SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL 

1 EPURE DORU 14.05.2013 
Evaluare 
experienţe 

Livada 6.5 180.73   

2 
VALENTIN 
SECUIU 

14.05.2013 
Evaluare 
experienţe 

Livada 6.5 180.73   

3 
ROZOLAN 
GABRIELA 

07.03.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 6.5 126.96   

4 
DEACU 
DUMITRU 

07.03.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 
6.5 126.96   

5 PORUMB IOAN 07.03.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 
6.5 126.96   

6 
VALENTIN 
SECUIU 

07.03.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 
6.5 126.96   

7 BERCA MIHAI 07.03.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 
6.5 126.96   

8 EPURE DORU  07.03.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 6.5 126.96   

9 EPURE DORU 03.06.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 6.5 123.95   

10 
VALENTIN 
SECUIU 

03.06.2013 
Evaluare 
experienţe 

Tulcea 6.5 123.95   
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11 EPURE DORU 04.06.2013 
Evaluare 
experienţe Valu lui Traian 6.5 175.26   

12 
VALENTIN 
SECUIU 

04.06.2013 
Evaluare 
experienţe 

Valu lui Traian 6.5 175.26   

13 
DEACU 
DUMITRU 

04.06.2013 
Evaluare 
experienţe 

Draganesti 
Vlasca 

5.31    

TOTAL :        
TOTAL DEPLASĂRI INTERNE(diurna + cazare + transport + 

altele): 
83.31 1721.64   

TOTAL DEPLASĂRI INTERNE(diurna, cazare, transport, altele) 
(CO+P1+…+Pn): 

1804.95 

TOTAL DEPLAS ĂRI INTERNE(diurna + cazare + transport + 
altele) (CO+P1+…+Pn)  : 

    

 
Nota 2: Conform art. 21 alin. (3) lit. b) din Codul Fiscal (în vigoare de la 1 ianuarie 2007), suma 
cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în 
străinătate, este deductibilă în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.  
Se observă, faţă de reglementarea anterioară a acestui aspect, că deductibilitatea nu mai este 
condiţionată de obţinerea de profit de către agentul economic în cauză. În cadrul proiectului 
diurna internă a fost de 13 lei/zi, iar diurna externă a fost de 35 euro/zi. 
 

Problematica indemnizaţiei de delegare şi detaşare pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate este reglementată de HG nr. 1.860/2006, care 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007. Conform acestui act normativ, indemnizaţia zilnică este stabilită 
la 13 lei pentru persoanele aflate în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare 
de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă. Suma de 13 lei se acordă indiferent de 
funcţia pe care o îndeplineşte persoana aflată în delegare sau detaşare şi indiferent de autoritatea sau 
instituţia publică în care îşi are locul de muncă. 
- cheltuielile aferente deplasărilor efectuate la societăţile comerciale se decontează în condiţiile legale 
stabilite pentru instituţiile publice x 2,5. 
 

B. Deplas ări externe ce se vor deconta de la buget 
 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele  
Nr. ordin 

deplasare / data 

Durata 
deplasării 

Scopul deplasării Localitatea 
Cheltuieli decontate de la buget  pentru: 

Diurna Cazare Transport Altele* 

 Contractor SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL 

1 Epure Doru 15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 393.00 748.50   

2 Valentin Secuiu 
15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 393.00 748.50   

3 Deacu Dumitru 
15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 
393.00 

488.75   

4 Rozolan Gabriela 
15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 
393.00 488.75 

  

5 Porumb Ioan 
15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 
393.00 488.75 

  

6 
Neculai Nita 
Neculai 

15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  Viena 

393.00 488.75 
  

7 Becheritu Marius 
15.12.2012-
20.12.2012 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 
393.00 488.75 

  

8 Epure Doru 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 304.86 524 469  

9 Secuiu Valentin 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 
152.43 276 514  

10 Deacu Dumitru 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 152.43 276 514 
 

11 Rozolan Gabriela 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 152.43 276 514 
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12 Porumb Ioan 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 152.43 276 514 
 

13 
Neculai Nita 
Neculai 

22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 152.43 276 514 
 

14 Berca Mihai 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 152.43 276 514 
 

15 Becheritu Marius 
22.04.2013-
26.04.2013 

Experienţe în 
laborator parteneri  

Viena 
304.86 524 469  

         

TOTAL : 4275.30 6644.75 4022.00 0 

TOTAL DEPLASĂRI EXTERNE (diurna + cazare + transport + altele):  
TOTAL DEPLAS ĂRI EXTERNE (diurna, cazare, transport, altele) 
(CO+P1+…+Pn):      

TOTAL DEPLAS ĂRI EXTERNE (diurna + cazare + transport + altele) ( CO+P1+…+Pn)             14942.05 

 
Nota 1: S-au respectat prevederile Hotărârii nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi obligaţii 
ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar . 
Diurna 35 euro  pentru Austria şi cazare maxim 150 euro pe zi . 
Nota 2: Totalul cheltuielilor de deplasare externe realizat este de 29.884,54 lei, repartizate 50% de la 

buget (14.942,05 lei) şi 50% din surse proprii (14.942,49 lei). 
 

 
4. CHELTUIELI INDIRECTE (REGIE) – CONFORM ART. 30 D IN CONTRACTUL DE 

FINANŢARE 
 
Valoare totala : 36.283,38 lei 
Metoda de calculaţie şi cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte: 23,70% din cheltuielile directe 
 repartizate 50% cheltuieli de la buget (17.698 lei) si 50% din fonduri proprii ( 18.585,38 lei), conform 

Nota contabila 9900/29.11.2013. 
 
 

Cheltuieli care se vor suporta  de la buget- realizate 
            [lei]  

 
Cheltuieli cu  
personalul  

Cheltuieli cu logistica 
Cheltuieli de 
 deplasare 

Cheltuieli 
indirecte  

Total 
 

Anul  Total 
Cheltuieli de 

capital 

Cheltuieli 
privind  

stocurile 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de terţi 
   

0 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8=1+2+6+7 
2013 52.579 5421 - - 5421 16.747 17698 92.445 
Total  52.579 5421 - - 5421 16.747 17698 92.445 

   

 
Cheltuieli din surse proprii realizate 

            [lei]  

 
Cheltuieli cu  
personalul  

Cheltuieli cu logistica 
Cheltuieli de 
 deplasare 

Cheltuieli 
indirecte  

Total 
 

Anul  Total 
Cheltuieli de 

capital 

Cheltuieli 
privind  

stocurile 

Cheltuieli cu 
servicii 

executate de 
terţi 

   

0 1 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8=1+2+6+7 
2013 52579 10530,80 - - 10530,80 16749,82 18585,38 98.445 
Total  52579 10530,80 - - 10530,80 16749,82 18585,38 98.445 

      Nota 1:  Probstdorfer Saatzucht Romania SRL este plătitoare de TVA, iar datele prezentate sunt 
fără TVA (TVA-ul este dedus). 
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        Nota 2: Pentru anul 2013 , activitatea Nl 1.01 Work-shop 2013  s-au prevazut  si realizat 
cheltuieli neeligibile in suma de 6.000 lei astfel ca totalul cheltuielilor din surse proprii eligibile 
(92.445 lei) + neeligibile(6.000 lei) este de 98.445 lei . 
                                             

 
FIŞA DE EVIDENŢĂ A CHELTUIELILOR PE FIECARE CAPITOL 

PENTRU ETAPA NR. 2 (Perioada 01.12.2012-30.11.2013)  
Tabelul nr.1 

Nr 
crt. 

Denumirea indicatorului Planificat Realizat Cauze de nerealizare 

1 TERMEN 30.11.2013 
 
30.11.2013 

pt. fiecare zi de întârziere se vor 
calcula penalităţi conf. art. 57 
din Contractul de finanţare 

2 FINANŢARE DE LA BUGET [lei] 92445 92445  

3 FINANŢARE DIN ALTE SURSE  [lei] 98445 98445  

din care finanţare pe activităţi eligibile de la buget: 

Nr. 
crt. 

 
Activitatea Categoria 

(CI, DE, altele) 

Finanţare 
de la buget 

[lei] 
din alte 
surse [lei] 

TOTAL 
[lei] 

buget 
[%] 

1 Studiu linii de grâu şi grâu 
durum în anul 2013 

C.I. / A.2.3 92445 92445 184890 50.00% 

2 Diseminare informatii 
Workshop 2013 

N.I. 1.01 0 6000 6000 0 

 
 

 CHELTUIELI EFECTUATE DIN SURSE PROPRII 

Tabel 6 

Nr. crt. Denumirea cheltuielii Nr. / data document justificativ 
Suma cheltuită 

pentru realizarea 
proiectului (lei) 

 Contractor PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL 

I Cheltuieli cu personalul  

1 
Salarii personal cercetare 
GENOWHEAT 

NOTA CONTABILA nr.9600/29.11.2013 52579.00 

II Cheltuieli cu logistica  
II.1 Cheltuieli de capital  
2 Cheltuieli de capital    0 
II.2 Cheltuie li privind stocurile  
3 Cheltuieli privind stocurile  0 
II.3 Cheltuieli cu serviciile executate de terti  
4 Testare soiuri de grau SCDA NR.3816/17.10.2013 2669.04 
5 Testare soiuri de grau SM SCDA NR.3059/25.10.2013 2667.22 
6 Testare soiuri de grau SCDA TR NR.5685/29.08.2013 5194.54 
III Cheltuieli de deplasare  
6 Diurna deplasari interne DECONT NR. 50/2013 85.69 

7 Cazare deplasari interne 

Factura MMBPH, Nr. 28061 /14.05.2013 
Factura MMBPH, Nr. 28062/14.05.2013 
Factura F03, Nr. 2324/07.03.2013 
Factura TLCHD, Nr. 007605/03.06.2013 
Factura CTF, Nr. 0102677/04.06.2013 
 

180.73 
180.73 
761.76 
247.90 
350.52 

 
8 Diurna deplasari externe DECONT NR. 103/2012 2751.00 

9 Diurna deplasari externe DECONT NR. 32/2013 1524.30 

10 Cazare deplasari externe 
Factura nr. 23478/20.12.2012 
Factura nr.34675/23.04.2013 
Factura nr.136685/26.04.2013 

4030.75 
1827.00 
787.44 

11 Transport deplasari externe 
Factura MSH15 -
1000122285/08.04.2013 
 

4022.00 
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12 
Diseminare informatii 
Cheltuieli Neeligibile 

Factura Nr.2325/07.03.2013 
Factura nr.  IMS 0982/31.10.2013 

                     5308.47 
691.53 

IV Cheltuieli indirecte  
12 Cheltuieli indirecte Nota contabila 9900/29.11.2013 12585.38 
 Total 98445 
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE DIN  ALTE SURSE:  98445 

Nota : Din totalul cheltuielilor efectuate in suma de 98.445 lei , cheltuielile eligibile sunt in suma de 
92.445 lei si cheltuielile neeligibile sunt in suma de 6.000 lei (workshop 2013). 

 
CONCLUZII 

 
a) Cheltuielile de mai sus figurează în lista cheltuielilor eligibile Conform HG 134/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat. 
 
b) Contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L  a folosit conturi  
analitice disticte pentru proiectul GENOWHEAT în contabilitatea proprie. Cheltuielile realizate în 
cadrul proiectului GENOWHEAT au fost contabilizate distinct conform art.6 lit.w) din Contractul de 
finanţare, de catre Contractor. 
 
c)  Probstdorfer Saatzucht Romania SRL este plătitor de TVA, iar datele prezentate în Cererea de plată 
intermediară şi în Raportul de constatări factuale sunt fără TVA (TVA-ul este dedus de către 
contractor).    
                                
d) Menţionăm că, începând cu data de 1 iulie 2010, cota procentuală de TVA standard este 24 %. 
       
e) În perioada 01.12.2012 – 30.11.2013, Contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT 
ROMANIA S.R.L  a efectuat următoarele cheltuieli eligibile: 
 
                                                                                                                                           
   
 TOTAL CHELTUIELI  ELIGIBILE ....................... ...........................92.445 lei  
 
Notă:  
- Privind suma de 92.445 lei: Contractorul S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA 
S.R.L a întocmit şi va depune Cererea de plată intermediară nr.3 din 30.11.2013. 
            
                          

Proprietate / folosinţa rezultatelor şi a echipamentului 
    
 Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau de utilizare, 
după caz, cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea proiectului, sunt drepturi 
depline ale Contractorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform art.45 din Contractului de 
finanţare pentru executie proiecte nr.311E/27.10.2011. 
      

Utilizarea acestui raport 
            
 Acest raport este doar pentru scopul descris în obiectivul de mai sus.  

Auditorul prezintă un raport asupra constatărilor efective ale procedurilor convenite în 
conformitate cu Standardul Internaţional privind Servicii Conexe nr.4400 (fost ISA 920), aplicabil 
misiunilor pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare, fără să exprime 
asigurări cu privire la cheltuielile eligibile efectuate‚ în cadrul proiectului de finanţare. În locul acestor 
asigurări, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înşişi procedurile şi constatările raportate de 
către auditor şi conturează propriile lor concluzii care decurg din audit. 
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Acest raport este întocmit exclusiv pentru uzul confidenţial al contractorului şi al Autorităţii de 
Contractare şi numai pentru scopul depunerii la Autoritatea de Contractare în legătură cu cerinţele 
specificate în Articolul 6, litera u) din Contractul de Finanţare. Acest raport nu poate fi utilizat de 
Contractor sau de Autoritatea de Contractare în orice alt scop, nici nu poate fi distribuit la terţi. 
Autoritatea de Contractare poate prezenta acest Raport doar celor care au drepturi reglementate de 
acces, în special Comisia Europeană , Biroului European Anti Fraudă şi Curţii Europene a Auditorilor. 

 
 
Responsabilitatea auditorului 
 
Datorită faptului că procedurile de mai sus nu constituie  un audit sau o revizuire efectuată în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile 
de Revizuire, noi nu exprimăm nici o asigurare asupra cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului de 
finantare. Dacă am fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit  sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile 
de Revizuire, alte aspecte care ar fi fost raportate către dumneavoastră ne-ar fi atras probabil atenţia. 

 
Auditorul nu exprima prin acest raport o opinie de audit.  

 
Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit  şi menţionat mai sus, este întocmit pentru informarea 

dumneavoastra şi nu trebuie să fie folosit în oricare al scop sau să fie distribuit oricăror alte părţi. Acest 
raport se referă numai la conturile şi elementele specificate mai sus şi nu se extinde asupra nici uneia din 
situaţiile financiare ale benefiicarului considerate în ansamblul lor.  

 
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare privind Proiectul 
 
Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a 

informaţiilor privind cheltuielile eligibile si neeligibile, precum si  a activele corporale si necorporale, a 
bunurile si serviciile  aferente proiectului, din evidenţa contabilă a acestuia. 

 Această responsabilitate include: 
- conceperea, implementarea şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi 

prezentarea adecvată a situaţiilor financiare şi a evidenţei financiar-contabile ce nu conţin denaturări 
semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; 

- selectarea şi aplicarea politicilor si procedurilor contabile adecvate;  
            - elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanţele date.  
 Contractorul proiectului de finantare este responsabil prin conducerea unitatii pentru întocmirea 
si prezentarea situaţiilor financiar-contabile şi evidenţei contabile. 
            Acest raport are legătură doar cu Cererea de plata intermediara nr.3 pentru perioada 
01.12.2012-30.11.2013,  menţionată  mai sus, nu se extinde la orice declaraţii si situatii  financiare ale 
Beneficiarului. 

Aşteptăm cu interes discutarea raportului cu dumneavoastră şi vom fi bucuroşi să vă furnizăm 
orice alta informaţie sau asistenţă care ar putea fi solicitată.  
 
 

Cu stimă, 
 

Data  29.11.2013                                           S.C. CONTALEX AUDIT SRL  
                                                                                 Auditor financiar  
                                                                                   Ion Bărbuleasa     
 
 
   
 


