
 

 
 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

Selecție auditor extern proiect fonduri norvegiene 

 

Context 

 

În ianuarie 2021, Confederația Patronală Concordia a dat startul primului proiect cu fonduri 

externe nerambursabile, cu un grant în valoare totală 334.810 EUR, beneficiind de finanțare 

prin fondurile norvegiene puse la dispoziție de Innovation Norway în cadrul programului 

“Dialog Social - Muncă Decentă”, 2014-2021. 

Proiectul se derulează până la data de 28 februarie 2023, având ca scop principal consolidarea 

dialogului social în România, în perspectiva numeroaselor provocări viitoare. Ca efect al 

implicării insuficiente de până acum, România are de recuperat pe două direcții simultan, atât 

pe zona atingerii acelor obiective considerate o normalitate în civilizațiile occidentale, cât și în 

pregătirea următoarei etape a dialogului social din perspectiva automatizării, digitalizării și 

introducerii inteligenței artificiale.  

În acest scop, proiectul a fost conceput pentru a atinge unele obiective ambițioase, respectiv: 

• Să aducă împreună toți partenerii de dialog social, care să înțeleagă nevoia 

fundamentală de dialog între angajatori, sindicate, societatea civilă și autorități, atât 

pentru a remedia disfuncționalitățile trecute, cât și pentru a crea premisele viitoarei 

piețe a muncii.  

• Să determine utilizarea instrumentelor digitale prin care să accelereze reforma și 

modernizarea procesului de consultare în cadrul dialogului social, crescând atenția 

publică privind rolul acestui dialog și valoarea sa pentru o evoluție sustenabilă.  

• Să contribuie la creșterea capacității instituționale de implicare în dialogul social la 

nivel european.  

 

Pentru o mai bună înțelegere a cadrului general, dar și a bunelor practici din țările în care 

dialogul social există și evoluează pe principii sănătoase, Concordia (promotorul proiectului) 

are ca partener în acest proiect pe NHO (Confederation of Norwegian Enterprises), al cărui rol 

este acela de a facilita transferul de experiență și bune practici din modelul norvegian, în 

scopul consolidării vocii angajatorilor. Deși există diferențe culturale semnificative din 

perspectiva dialogului social între Norvegia și România în mod particular, dar și între România 

și Europa în general, există totuși suficiente similitudini în dinamică încât acest parteneriat să 

aducă un beneficiu substanțial din perspectiva schimbului de experiență.  

Din punct de vedere practic, facilitarea transferului de experiență și bune practici se va realiza 

prin implicarea partenerului norvegian (NHO) în diferite workshop-uri în care experții se vor 

concentra pe câteva aspecte principale. 

• Cum a reușit NHO să consolideze încă de la finalul anilor ’80 vocea mai multor 

organizații patronale și în ce măsură ar putea deveni Concordia nucleul unei astfel de 

consolidări în România.  

• Guvernanța internă și fluxurile specifice care oferă NHO siguranța că numeroșii săi 

membri sunt reprezentați corespunzător. 

• Relațiile NHO cu BusinessEurope și cum ajunge vocea NHO să fie relevantă la nivelul 

EEA. 

 



 

 
 

Scopul auditului  

 

Obținerea unui raport detaliat, care să respecte cel puțin cerințele minime impuse de 

finanțator, conform standardelor de audit aplicabile, așa cum sunt acestea detaliate mai jos. 

 

Standarde minime privind raportul de audit (cerințe specifice finanțator) 

 

• Standardul Internațional de Audit ISA 805 – declarație care să confirme că 

proiectul a fost auditat de un auditor autorizat în conformitate cu standardele ISA 805, 

specificând în clar numărul autorizației 

• Data efectivă – data de început și data de sfârșit pentru perioada auditată 

• Scop – declarația auditorului referitoare la audituri cu scop special 

• Contractul pe proiect – referințe la contractul de finanțare și la orice eventuale acte 

adiționale, inclusiv cu precizarea numărului contractului și ale eventualelor acte 

adiționale 

• Termeni și condiții standard – confirmarea explicită a faptului că auditorul a înțeles 

cerințele incluse în scrisoarea de ofertă și contractul aferente proiectului, precum și că 

a înțeles explicațiile relevante existente pe site-ul dedicat programului, cu mențiunea 

în clar a adresei web 

• Raportul financiar - referință la Raportul financiar de la promotorul proiectului, 

inclusiv numărul raportului și perioada de raportare (data de început și data de sfârșit) 

• Sumele eligibile și procentul de finanțare - declarație care confirmă că suma 

eligibilă a cheltuielilor în EUR, valoarea cofinanțării acoperită de promotorul proiectului 

și procentul de finanțare sunt respectate 

• Venituri din dobânzi - declarație privind existența sau inexistența oricăror venituri 

din dobânzi înregistrate în conturile proiectului, inclusiv contul în EUR, moneda locală 

și orice alte conturi dedicate proiectului, indicând în mod explicit numerele lor IBAN 

• Anexe explicative (după caz) – Anexa 1 include elemente specifice, conturi sau 

alte elemente ale situațiilor financiare, iar Anexa 2 cuprinde declarațiile privind fiecare 

element specific identificat în situațiile financiare 

 

Livrabile 

 

• Situațiile financiare aferente perioadei de derulare a proiectului, care să evidențieze 

alocarea corespunzătoare a fondurilor 

• Raportul de audit întocmit în conformitate cu cerințele finanțatorului  

• Management letter în conformitate cu scopul proiectului 

 

Procedura de selecție 

 

În cadrul procesului de selecție, sunt considerate complete aplicațiile care îndeplinesc 

următoarele criterii: 

 

 

 

 



 

 
 

• aplicantul dispune de experiență în auditarea proiectelor cu fonduri nerambursabile 

din surse internaționale, în acest scop menționând în ofertă cel puțin 2 proiecte 

relevante 

• cifra de afaceri anuală a aplicantului pentru ultimii 3 ani excede cel puțin valoarea 

unui potențial contract de servicii pentru auditarea prezentului proiect (conform limită 

buget menționată mai jos) 

• aplicantul dispune de personal specializat în derularea activităților de audit conform 

Standardului ISA 805, dovedit prin CV-urile membrilor echipei ce urmează să fie 

alocată scopului propus 

 

Calendarul activităților 

 

Activitatea Termen implementare 

Lansarea apelului de cerere ofertă 30 ianuarie 2023 

Termen limită pentru primirea solicitărilor de clarificare 

referitoare la apel 
7 februarie 2023 

Termen limită pentru trimiterea aplicațiilor complete 14 februarie 2023 

Termen limită pentru anunțarea rezultatelor selecției 17 februarie 2023 

Termen limită pentru semnarea contractului 24 februarie 2023 

Termen limită pentru finalizarea livrabilelor (inclusiv 

validarea cu beneficiarul) 
30 aprilie 2023 

  

 

Buget 

 

2.000 Euro (cu toate taxele incluse), plătibil în lei la cursul de schimb mediu EUR/RON 

publicat de Comisia Europeană pentru luna emiterii facturii. 

 

Corespondență 

 

Corespondența aferentă procesului de solicitare a eventualelor clarificări, precum și pentru 

depunerea și selecția aplicațiilor, se va derula exclusiv în format electronic (pe e-mail). 

Aplicația completă trebuie trimisă până cel târziu la data de 14 februarie 2023 (ora 

23:59), la adresa de e-mail in.decentwork@confederatia-concordia.ro. 

 

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici. 

 

Mai multe informații despre programul de finanțare “Dialog Social - Muncă Decentă”, 2014-

2021 pus la dispoziție de Innovation Norway, inclusiv despre documentația specifică și 

criteriile de acces în program, sunt disponibile aici. 

 

_________________ 
Această activitate este parte a proiectului “Consolidarea Dialogului Social în România”, implementat de 

Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – Confederația Patronală din Norvegia. 

 

Proiect  sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului 

 “Dialog Social-Muncă Decentă”   

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
mailto:in.decentwork@confederatia-concordia.ro
https://concordia.ro/improving-social-dialogue-in-romania
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decent-work/2014-2021/

