
 

  

 

 
 

Giurgiu, 05 octombrie 2016 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului “Servicii de audit 
pentru proiectul“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

portuare în portul Olteniţa” 
 
 

În data de 30.08.2016 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului “Servicii de audit 
pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa” 
care a fost semnat la data de 06 septembrie 2012 cu SC MID CONSULTNG SRL Bucureşti. 

 
Serviciile prestate au constat în: 

- verificarea cererilor de rambursare şi emiterea rapoartelor aferente; 
- realizarea rapoartelor anuale de audit pentru cererile depuse în fiecare an; 
- rapoarte intermediare şi un raport final la încheierea proiectului; 
- verificarea eligibilităţii costurilor cu termenele şi condiţiile contractului de 

finanţare; 
- verificarea conformităţii cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului; 
- verificarea veniturilor acţiunii; 
- verificarea conformităţii cererilor de rambursare a cheltuielilor cu prevederile 

contractului de finanţare; 
- reconcilierea informaţiilor din cererea de rambursare a cheltuielilor cu sistemul de 

contabilitate şi înregistrările beneficiarului; 
- aplicarea corectă a ratei de schimb pentru conversiile monedei; 
- analiza încadrării cererilor de rambursare a cheltuielilor în bugetul proiectului; 
- întocmirea Raportului privind Constatările Factuale (RCF) pentru cererile de 

rambursare; 
- audierea evidenţelor contabile în cadrul fondurilor nerambursabile.      

 
Acest contract a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T”, Domeniul Major 
de Intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene”.  
 
Valoarea contractului a fost de 105.648 lei (inclusiv TVA), plăţile fiind în valoare de 
61.811,05 lei din care 19.677,39 lei (69,25%) – respectiv 42.133,66 lei (85%) 
reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei de 
34.889,15 lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.         
 

Perioada de implementare a contractului a fost 06.09.2012 – 30.08.2016. 
 
 
Persoane de contact: 
Ofiţeru Otilia – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: patrimoniu@apdf.ro; 
Dobre Daniela – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte @apdf.ro; 

 


