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1. Contextul conferințelor Eficientizarea mecanismelor juridice 
de protecție a intereselor financiare ale UE în România. 
Noi reglementări europene în materia combaterii fraudelor

În calitate de membru al Uniunii Europene, România beneficiază de asistență financiară 
în valoare de aprox. 30 mld euro1 pentru perioada 2014-2020 pentru programele finanțate 
inter alia de Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI). Scopul acordării acestor 
fonduri este, conform art. 174, din TFUE, consolidarea coeziunii sale economice, sociale și 
teritoriale prin reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. 
Dintre regiunile avute în vedere, Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită zonelor 
rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap 
natural și demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate 
foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

România a semnat Acordul de parteneriat2 în care sunt incluse anumite priorități de 
finanțare pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții cu obiectivul 
global de a reduce discrepanțele de dezvoltare economică și socială între România și statele 
membre ale UE.

Conform celor mai recente date disponibile de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, 
rata absorbției fondurilor europene este de 20,10%3. Neregulile și fraudele pot afecta 
semnificativ absorbţia aceste fonduri. În acest sens, la nivel european, fraudele au afectat în 
proporție de 9 miliarde de euro bugetul Uniunii Europene în perioada 2002-2016 conform 
raportului “Combaterea fraudei în cheltuirea fondurilor EU: măsuri suplimentare sunt 
necesare” publicat de Curtea Europeană de Conturi4 în 2019.

Prin urmare, numărul mare de fraude a dus la necesitatea creării Parchetului European, 
entitate creată în baza Regulamentului 2017/1939 din 12 octombrie 2017 de punere în 
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului 
European (EPPO)5.

1 Conform informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la secțiunea Arhiva Stadiului Absorbției PO 2014-2020 și a 
informațiilor disponibile pe http://data.gov.ro/dataset/stadiul-absorbtiei-fondurilor-europene

2 Acordul de parteneriat 2014-2020 cu nr. 2014RO16M8PA001.1.2 este disponibil aici: http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat

3 A se vedea secțiunea istoric absorbție de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

4 A se vedea p. 42-43 din raportul Fighting fraud in EU spending: action needed publicat de Curtea Europeană de Conturi aici: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf

5 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce 
privește instituirea Parchetului European (EPPO) Publicat în Jurnalul Oficial nr. L 283/31.10.2017.

http://data.gov.ro/dataset/stadiul-absorbtiei-fondurilor-europene
http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat
http://www.fonduri-ue.ro.
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf
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În acelaşi timp, statele membre au doi ani pentru a transpune Directiva PIF6 în dreptul 
intern, termen ce expiră în iulie 20197. Acest act normativ are rolul de a întări protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii Europene prin armonizarea definiţiilor infracţiunilor, 
sancţiunilor şi a termenelor de prescripţie. Această directivă va înlocui Convenţia PIF8 care 
se va aplica Danemarcei şi Marii Britanii9.
 
Freedom House Romania a organizat seria de conferințe Enhancing the Legal Protection for 
EU Financial Interests in Romania („Litigii pe Fonduri Europene’’) la București (21-22 iunie 
2018 și 27-28 februarie 2019) și Cluj-Napoca (27-28 septembrie 2018) cu scopul promovării 
mecanismelor de prevenire și combatere a fraudelor10. Conferințele au fost organizate prin 
finanţare în cadrul Programului Uniunii Europene Hercules III (2014-2020)11 acordat de 
Uniunea Europeană cu scopul promovării intereselor sale financiare12.

6 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

7 Articolul 17 prevede termenul de traspunere ca fiind 6 iulie 2019.

8 A se vedea Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare 
ale Comunităților Europene din 27.11.1995

9 A se vedea Raportul OLAF pe anul 2017 disponibil aici: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf

10 Pentru informații suplimentare în combaterea fraudelor la nivelul EU puteți consulta: https://europa.eu/european-union/topics/fraud-
prevention_en

11 Pentru alte informații suplimentare, puteți consulta: http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us_en

12 Pentru alte informații privind programul Hercules III, puteți consulta: https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/fraud-prevention_en
https://europa.eu/european-union/topics/fraud-prevention_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
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2. Principalele reglementări aplicabile combaterii fraudării fondurilor UE

2.1. Propunere de regulament privind protecția bugetului: rule of law sau statul de 
drept

Bugetul Uniunii Europene poate fi afectat de nereguli sau fraude. Cu toate acestea, bugetul 
poate să fie afectat și de situații13 în care o deficiență generalizată în ceea ce privește statul 
de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze buna gestiune financiară 
și protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Statul de drept este una dintre 
principalele valori pe care se bazează Uniunea, astfel cum se reamintește la articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și în preambulul la tratat și la Carta 
drepturilor fundamentale a UE.

Întrucât în prezent nu există nicio procedură financiară specifică în cazul unor probleme 
legate de statul de drept care pot afecta buna gestionare a fondurilor Uniunii, Comisia 
Europeană a elaborat o propunere de regulament care să includă o procedură financiară 
specifică în cazul unor probleme legate de statul de drept care pot afecta buna gestionare a 
fondurilor Uniunii Europene. 

Potrivit art. 3 din propunerea de regulament, Comisia Europeană poate iniţia măsuri când 
o deficienţă generalizată privind statul de drept riscă să afecteze atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, funcţionarea corespunzătoare a organelor de urmărire penală în privinţa 
urmăririi penale a fraudei, controlul jurisdicţional al atribuirii contractelor de achiziţie 
publică şi al urmăririi fraudelor, prevenirea și sancționarea fraudei, a corupției sau a altor 
încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii, recuperarea 
fondurilor plătite în mod necuvenit, cooperarea eficace şi în timp util cu OLAF. 

Comisia Europeană poate stabili una din următoarele sancţiuni:
1. suspendarea aprobării unuia sau mai multor programe sau modificarea acestuia 

(acestora);
2. suspendarea angajamentelor;
3. reducerea angajamentelor, inclusiv prin intermediul unor corecții financiare sau al 

unor transferuri către alte programe de cheltuieli;
4. reducerea prefinanțării;
5. întreruperea termenelor de plată;
6. suspendarea plăților. 

13 A se vedea propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre COM (2018) 324 final din 2.5.2018.
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Regulamentul este disponibil aici14: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/1_Regulament_
protectia_Uniunii_Europene.docx iar explicații suplimentare puteți găsi aici: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/2_budget-proposals-financial-management-rule-law-
may2018_en.pdf 

2.2. Autorităţi competente în combaterea fraudei sau de ce 
       avem așa de multe instituții?

Cadrul legislativ UE privind gestionarea bugetului UE se bazează pe instituții și funcții 
ale acestora (management, control, audit, certificare, antifraudă) așa cum se poate observa 
din acest material disponibil aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/3_GT_Autoritati_
competente_la_nivel_national-Obligatiile_asumate_de_Romania-final.pptx 

Principalele reglementări ale instituțiilor la nivel naţional sunt:
• H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea 
continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor 
structurale 2007-2013

• O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora (“O.U.G 66/2011”)

• Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 
lupta antifraudă – DLAF.

România, ca stat membru, și-a asumat gestiunea fondurilor UE cu respectarea cadrului 
instituțional auditat și notificat Comisiei Europene. 

Una din principalele obligații asumate de România se referă la acreditarea instituțiilor de 
management al fondurilor UE din România. Una dintre cerințele esențiale ale acreditării 
este reprezentată de existența unor măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudei 
așa cum rezultă din acest material: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/4_Acreditarea_
autoritatilor_de_management-final.pptx 

Măsurile de combatere a fraudei au la bază auditul de risc de fraudă, conform art. 125 alin. 
4 lit. (c) din Regulamentul 1303/201315. Comisia Europeană recomandă statelor membre ca 
fiecare autoritate de management să stabilească, în detaliu: calendarul evaluării riscurilor 

14 Pentru ultimele discuții privind statul de drept la nivelul Comisiei Europene a se vedea comunicatul de presă al Comisiei Europene din 
03.04.2019: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_en.htm

15 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului este disponibil aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1303

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/1_Regulament_protectia_Uniunii_Europene.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/1_Regulament_protectia_Uniunii_Europene.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/2_budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf  
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/2_budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf  
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/2_budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf  
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/3_GT_Autoritati_competente_la_nivel_national-Obligatiile_asumate_de_Romania-final.pptx   
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/3_GT_Autoritati_competente_la_nivel_national-Obligatiile_asumate_de_Romania-final.pptx   
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/3_GT_Autoritati_competente_la_nivel_national-Obligatiile_asumate_de_Romania-final.pptx   
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/4_Acreditarea_autoritatilor_de_management-final.pptx 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/4_Acreditarea_autoritatilor_de_management-final.pptx 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1912_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32013R1303
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de fraudă, organismul responsabil pentru efectuarea evaluării riscurilor și organismul 
responsabil pentru evaluarea ulterioară a măsurilor necesare de combatere a fraudelor. 
Evaluarea trebuie să aibă loc la 3 niveluri: a) selecția beneficiarilor; b) implementarea și 
verificarea operațiunilor; c) certificarea și efectuarea plăților.

Sistemul de management şi control al tuturor instituţiilor implicate în constatarea 
neregulilor privind gestionarea fondurilor UE include ca instituţii de bază autorităţile de 
management/organismele intermediare, autorităţile de certificare şi autorităţile de audit 
care îşi exercită activitatea în principal în baza O.U.G. 66/2011, ca act normativ național așa 
cum rezultă din acest material: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/5_MV1-_Cluj.pptx 

Din perspectiva beneficiarilor, este important de subliniat că elementul de la care autoritățile 
de management, control, audit, certificare și antifraudă pornesc în analiză şi verificare este 
conținutul contractului de finanțare.

Contractul de finanțare în bază căruia se acordă finanțarea este un contract de adeziune 
astfel încât beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu 
prevederile cuprinse în acest contract și cu legislația europeană și națională aplicabilă 
acestuia.
 

2.3. Rolul OLAF în combaterea neregulilor

OLAF a fost înființat prin Decizia nr. 352/28.04.1999 a Comisiei Europene ca organism de 
luptă împotriva fraudei, corupției și al altor fapte de natură să afecteze interesele financiare 
ale UE sau, cu alte cuvinte, pentru a se asigura că banii colectați de la plătitorii de taxe din 
UE sunt folosiți pentru a genera creștere economică, așa cum se poate observa și din acest 
material: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/6_GTR_Ce_este_OLAF-final.pptx 

Se bucură de anumite drepturi speciale cum ar fi:
• poate face verificări la fața locului și are acces la orice informație și document, 

inclusiv dreptul de a pătrunde în locațiile instituțiilor publice din statele membre; în 
cazul operatorilor privați, se aplică dreptul intern cu privire la garanțiile procesului 
penal;

• autoritățile locale asigură asistență tehnică pentru obținerea autorizațiilor prevăzute 
de normele interne (de ex. autorizația de percheziție domiciliară, autorizația de 
percheziție informatică);

• garantează confidențialitatea absolută cu privire la datele și informațiile colectate 
în timpul investigațiilor.

Procedura începe prin decizia Directorului General, atunci când există suspiciuni rezonabile 
de fraudă, semnalată intern sau de orice terță persoană, inclusiv anonimă.

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/5_MV1-_Cluj.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/6_GTR_Ce_este_OLAF-final.pptx
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Termenul de desfășurare a investigației este proporțional cu complexitatea cauzei, dar nu 
mai mult de 12 luni, iar depășirea acestui termen presupune o procedură specială care 
implică și Comitetul de supraveghere.

La finalul investigației, se redactează un raport (art. 11 alin. 1) însoțit de recomandările 
Directorului General privind întreprinderea sau nu a unei acțiuni. Raportul constituie 
probă admisibilă în procedurile administrative sau judiciare ale statelor membre. Raportul 
are valoarea unui act administrativ.

OLAF nu are competențe în materie penală, iar structura acestui organism poate fi analizată 
aici:http://freedomhouse.ro/olaf_docs/7_Hercule_conference_RO_28.02.2019_legal_and_
admin_measures.ppt

Mai multe informații privind competențele OLAF puteți găsi în acest material: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/8_Transnational_Expertise_and_transfer_of_best_
practices_-_legal_and_administrative_measures_to_fight_against_fraud_(2)_(1).pdf

Principalele provocări ale OLAF sunt: 
• corupția, conflictul de interese și manipularea procedurilor de achiziție publică şi
• grupurile infracționale organizate care au căpătat dimensiuni transnaționale.

2.4. Rolul DLAF în combaterea neregulilor

Departamentul pentru luptă anti-fraudă (DLAF) a fost înființat prin Legea nr. 61/2011 
privind organizarea și funcționarea DLAF. Structură cu personalitate juridică în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului DLAF asigură, sprijină și coordonează îndeplinirea 
obligațiilor care revin României.

DLAF este independent. Are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 61 C.pr.pen., 
în privința faptelor care pot constitui infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale 
UE.

Poate efectua controale, la solicitarea procurorului. Activitatea de constatare a fraudelor 
de către DLAF poate fi analizată aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_
DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_FRAUDELOR.PPT

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/7_Hercule_conference_RO_28.02.2019_legal_and_admin_measures.ppt
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/7_Hercule_conference_RO_28.02.2019_legal_and_admin_measures.ppt
 http://freedomhouse.ro/olaf_docs/8_Transnational_Expertise_and_transfer_of_best_practices_-_legal_and_administrative_measures_to_fight_against_fraud_(2)_(1).pdf
 http://freedomhouse.ro/olaf_docs/8_Transnational_Expertise_and_transfer_of_best_practices_-_legal_and_administrative_measures_to_fight_against_fraud_(2)_(1).pdf
 http://freedomhouse.ro/olaf_docs/8_Transnational_Expertise_and_transfer_of_best_practices_-_legal_and_administrative_measures_to_fight_against_fraud_(2)_(1).pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_FRAUDELOR.PPT
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_FRAUDELOR.PPT
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2.5. Rolul Parchetului european în combaterea fraudelor și relaţia acestuia cu OLAF

Actualmente, nu există o instituție a UE care să aibă competență în materie de cercetare și 
urmărire penală a acestor infracțiuni, aceasta fiind în sarcina autorităților naționale.

Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 (Regulamentul EPPO) 
este actul de înființare a Parchetului European, ca structură europeană descentralizată, cu 
personalitate juridică distinctă, care se va bucura de independență absolută în îndeplinirea 
atribuțiilor sale. Din punct de vedere operațional, activitatea sa nu va începe mai devreme 
de 2020.

Conform art. 22-23 din Regulamentul EPPO, Parchetul European va putea efectua, pe 
întregul teritoriu al UE, investigații cu privire la infracțiuni contra intereselor financiare 
ale UE, finalizate prin trimiterea în judecată a suspecților, în fața instanțelor naționale, cu 
respectarea procedurilor naționale.

Competența Parchetului European prevalează asupra competenței parchetelor naționale, 
care vor trebui să colaboreze cu acesta. Actele de procedură dispuse în cauze vor putea 
fi contestate atât în fața instanțelor naționale, cât și în fața CJUE. Activitatea Parchetului 
European are la bază respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale UE, ca o măsură 
pentru garantarea drepturilor persoanelor anchetate aşa cum rezultă din acest material: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/10_Parchetul_European-final.pptx
 

2.6. Propunere legislativă de modificare a O.U.G. 66/2011. Posibil regres?

În prezent, există un proiect de modificare a O.U.G. 66/2011: http://www.fonduri-ue.ro/
proiecte-legislative. În timpul celor trei conferințe au existat mai multe variante de proiect 
la care am făcut referire în timpul dezbaterilor așa cum se poate vedea din aceste materiale: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/11_Proiect_modificare_OUG_66_2011_26092018.pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/12_Proiect_modificare_OUG_66_2011.ppt

Din nota de fundamentare disponibilă aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/13_Nota_
Fundamentare__OUG_proiect_oug_66_IAN_2019AVIZARE_EXT_(1).docx rezultă că 
este necesară crearea cadrului de gestionare a fondurilor programate 2014-2020 în domeniul 
prevenirii şi constatării neregulilor, precum şi de stabilire şi recuperare a creanţelor bugetare 
pentru o abordare unitară. De asemenea, modificarea vizează necesitatea corelării cadrului 
legal naţional cu noile dispoziţii ale legislaţiei europene referitoare la gestiunea financiară, 
respectiv mecanismul nou introdus referitor la sistemul de închidere a conturilor anuale 

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/10_Parchetul_European-final.pptx
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative
http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/11_Proiect_modificare_OUG_66_2011_26092018.pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/12_Proiect_modificare_OUG_66_2011.ppt
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/13_Nota_Fundamentare__OUG_proiect_oug_66_IAN_2019AVIZARE_EXT_(1).docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/13_Nota_Fundamentare__OUG_proiect_oug_66_IAN_2019AVIZARE_EXT_(1).docx
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și definirea anului contabil, elemente nou introduse în perioada de programare 2014 – 
202016.

România preferă mecanismul deducerii/retragerii în locul mecanismului recuperărilor 
prin care corecţia se face după constatarea neregulii, iar nu din prima declaraţie de cheltuieli 
emisă după recuperarea bugetară rezultată din nereguli. 

Retragerea imediată a cheltuielilor care prezintă nereguli eliberează de îndată suma 
respectivă din fondurile UE pentru a fi utilizată în alte operațiuni, dar statul membru își 
asumă în bugetul său național riscul de a nu recupera de la beneficiar fondurile publice 
plătite în mod necuvenit. 

Amânarea retragerii până la recuperarea efectivă de la beneficiar oferă mai puțin timp 
pentru reutilizarea fondurilor UE pentru alte operațiuni eligibile, dar protejează statul 
membru din punct de vedere financiar în cazul în care acesta nu este în măsură să 
recupereze subvenția de la beneficiar după ce a epuizat toate posibilitățile de recuperare 
prin instituțiile și în cadrul legal la nivel național. 

Este necesară o clarificare a definiţiilor şi eliminarea definiţiilor deja utilizate în 
Regulamentele europene, cum ar fi definiția neregulii din Regulamentul 1303/2013 aplicabil 
pentru perioada 2014-2020 în locul celei de la art. 2 alin.1 lit a) din O.U.G. 66/2011, întrucât 
definiţia neregulii de la nivel european nu include şi o omisiune a autorităţii cu competenţe 
în această materie pentru a reţine o neregulă. Prin urmare, nu ar putea fi sancţionat un 
beneficiar pentru o acţiune sau o omisiune a unei autorităţi în domeniu, aşa cum a reţinut 
şi Curtea de Apel Bucureşti printr-o decizie disponibilă aici: http://freedomhouse.ro/olaf_
docs/14_CAB_principiul_asumarii_raspunderii_ghidul_solicitantului_LF.docx 

Într-o altă decizie a Curţii de Apel Bucureşti disponibilă aici: http://freedomhouse.ro/
olaf_docs/15_CAB_PESCUIT_PRINCIPIUL_GESTIUNII_FINANCIARE_LF_(1).docx, 
instanţa a reţinut că beneficiarul nu a respectat principiile economicităţii, eficacităţii şi 
eficienţei pentru o bună gestionare financiară conform art. 3 din OUG 66/2011, întrucât a 
intervenit o subcontractare repetată.

Modificările de la art. 13 din proiect sunt un regres pentru ca este eliminată interdicţia ca 
un beneficiar să angajeze persoane care au fost implicate în procesul de verificare a cererilor 
de finanţare pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de 
finanţare sau de a cere anularea contractului din acest motiv.

Se propune eliminarea obligației privind prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict 
de interese în cursul întregii proceduri de selecţie a proiectelor de finanţat de către 
beneficiarii privaţi. Cu toate acestea, beneficiarii privați sunt obligați să aplice principiul 
16 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 este disponibil aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/14_CAB_principiul_asumarii_raspunderii_ghidul_solicitantului_LF.doc
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/14_CAB_principiul_asumarii_raspunderii_ghidul_solicitantului_LF.doc
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/15_CAB_PESCUIT_PRINCIPIUL_GESTIUNII_FINANCIARE_LF_(1).docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/15_CAB_PESCUIT_PRINCIPIUL_GESTIUNII_FINANCIARE_LF_(1).docx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
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prevenirii conflictelor de interese în continuare potrivit Secţiunii 2 din Ordinul 1284/2016 
privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi 
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri 
europene.

Pentru evitarea situațiilor de acest gen, o altă propunere binevenită de participanţii la 
aceste conferinţe este ca deschiderea procedurii insolvenței beneficiarului să nu mai fie 
considerată neregulă.
Proiectul este disponibil aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/16_Proiect_OUG_de_
modificare_OUG_662011_Ian_2019_(1).docx

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/16_Proiect_OUG_de_modificare_OUG_662011_Ian_2019_(1).docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/16_Proiect_OUG_de_modificare_OUG_662011_Ian_2019_(1).docx
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3. Evaluarea ex-ante a cererii de finanțare

Etapa de evaluare este cea mai importantă în procesul de prevenție a fraudei întrucât este 
primul contact între autoritatea finanțatoare și beneficiari. Pentru a fi eficientă, evaluarea 
presupune reguli și criterii clare și transparente, anterioare declanșării etapei de evaluare a 
aplicațiilor de finanțare.

• 
Presupune verificarea aplicației de finanțare, a criteriilor de depunere și eligibilitate, a 
documentelor suport depuse, a beneficiarului și partenerilor implicați în proiect, precum și 
o verificare formală a bugetului proiectului. Se recomandă verificările încrucișate.

Se realizează de către experți din autorităţile de management sau independenți și cuprinde, 
de regulă, următoarele etape aşa cum apare în acest material (http://freedomhouse.ro/olaf_
docs/17_Freedom_House_AA.pptx ):

• conformitatea administrativă și eligibilitatea; 
• evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului (după caz);
• selecția pe baza punctajului obținut în etapa precedentă.

Verificarea conformităţii administrative constă în verificarea:
• corectitudinii (şi) completării cererii de finanţare;
• prezentării tuturor documentelor solicitate în cererea de propuneri de proiecte;
• formatului corespunzător al documentelor solicitate;
• respectării termenului de depunere, conform cererii de propuneri.

Cererile care nu sunt conforme se resping, iar solicitantul este informat despre aceasta şi 
despre motivele respingerii. Cererile care sunt conforme sunt acceptate mai departe pentru 
verificarea eligibilităţii, iar solicitantul este informat despre aceasta.

Verificarea eligibilităţii 

Se verifică eligibilitatea solicitantului, a activităţilor, a proiectului, a grupului țintă, 
a cheltuielilor, după cum au fost menţionate în Ghidul solicitantului. Organismul 
intermediar/autoritatea de management poate solicita clarificări suplimentare. Cererile care 
nu sunt conforme se resping şi solicitantul este informat despre aceasta şi despre motivele 
respingerii. Cererile care sunt conforme sunt acceptate mai departe pentru evaluarea 
tehnică și financiară, cu informarea solicitantului.

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/17_Freedom_House_AA.pptx 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/17_Freedom_House_AA.pptx 
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Evaluarea tehnică și financiară 

Criteriile de evaluare sunt diferite la fiecare program operațional și pot fi de tipul:
• relevanţa proiectului;
• calitatea şi coerenţa proiectului;
• maturitatea proiectului;
• sustenabilitatea proiectului;
• capacitatea instituţională sau, după caz, capacitatea financiară a solicitantului de 

implementare a proiectului.

Exemple de indicatori de fraudă aşa cum sunt incluşi în acest material (http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/18_GTR_Procesul_de_evaluare._Detectarea_fraudei-final.
pptx ): 

• beneficiarul este fictiv sau persoane care au interese în legătură cu beneficiarul au 
antecedente de fraudă sau se află în conflict de interese;

• beneficiarul a dat informații neadevărate cu privire la capacitatea sa financiară și a 
obiectului său de activitate;

• personalul implicat are antecedente de fraudă sau se află în conflict de interese;
• documentele și informațiile prezentate pot fi calificate ca suspecte;
• persoane care au legătură cu beneficiarul sunt implicate în procesul de evaluare;
• proiecte depuse de același beneficiar sau de beneficiari diferiți care prezintă un grad 

ridicat de similitudine.

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/18_GTR_Procesul_de_evaluare._Detectarea_fraudei-final.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/18_GTR_Procesul_de_evaluare._Detectarea_fraudei-final.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/18_GTR_Procesul_de_evaluare._Detectarea_fraudei-final.pptx
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4.Evaluarea și controlul pe parcursul implementării proiectului

4.1. Cine poate efectua controlul în implementare?

Autorităţile de management efectuează în urma sesizărilor primite, prin structura de 
control, verificări în scopul stabilirii eligibilităţii cheltuielilor.

Practic, toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de 
a exclude de la plată/rambursare acele cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, 
regularitate ori conformitate aşa cum rezultă din acest material: http://freedomhouse.ro/
olaf_docs/19_Presentation_day_1.pptx

4.2. Ar putea beneficiarii invoca principiul speranței legitime dacă o serie de 
cheltuieli au fost declarate ca fiind eligibile anterior? 

Faţă de constatarea neeligibilităţii unor cheltuieli declarate anterior ca fiind eligibile, în 
speţă în privinţa acestui aspect, al neobservării sau chiar aprecierii diferite anterioare de către 
autorităţile de monitorizare a încălcării, CJUE s-a pronunţat în Cauza C-465/10 Hotărârea 
Ministre de I`lnterieur, de I`Outre-mer, des Collectivites territoriales et de I Ìmmigration 
din 21 decembrie 2011, aplicând prin analogie raţionamentul din Cauza C-94/05 Hotararea 
Emsiand-Starke GmbH din 16 martie 2006.” Pe cale de consecinţă, aplicând prin analogie 
raționamentul CJUE din Cauza C-94/05 Hotararea Emsiand-Starke GmbH din 16 
martie 2006, reținem că împrejurarea că autoritățile competente ar fi fost informate 
de beneficiarul subvenției cu privire la o anume situație nu influențează, ca atare, 
calificarea drept “abatere” în sensul articolului 1 al doilea paragraf din Regulamentul 
nr. 2988/95”.

În cauza C-94/05 a fost pronunţată Hotararea Emsiand-Starke GmbH din 16 martie 
2006 în care Curtea a reținut totodată că principiul protecției încrederii/așteptării 
legitime nu poate fi invocat împotriva unei dispoziții clare a dreptului comunitar; nici 
comportamentul unei autorităţi naționale însărcinate cu aplicarea dreptului Uniunii, care 
este contrar acestuia din urmă, nu poate crea pentru un operator economic o încredere 
legitimă privind posibilitatea de a beneficia de un tratament contrar dreptului Uniunii. 
O astfel de interpretare se regăseşte şi în Sentinţa Civilă nr. 2703/21.10.2015, a Curţii de 
Apel Bucureşti, care subliniază următoarele: „curtea apreciază ca nerelevant aspectul 
monitorizării anterioare a procedurii şi rezultatul acesteia”.

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/19_Presentation_day_1.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/19_Presentation_day_1.pptx
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Recent, CJUE a apreciat că nici chiar raportul OLAF nu poate fi suficient pentru ca un 
operator să se opune înscrierii ulterioare în evidența contabilă a taxelor la import 17.

5. Controlul ex-post al cererii de finanțare. Rolul Autorității de Audit

Auditul ex – post al cererii de finanțare poate fi intern sau extern.
Auditul intern se efectuează de autoritatea de management sau de auditori independenți.
Auditul extern se realizează de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi, Comisia 
Europeană și Curtea Europeană de Conturi, așa cum se poate oberva în materialul de aici: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/20_Freedom_House_AA_R_I.pptx

Exemple de nereguli identificate în auditul ex-post aşa cum rezultă din acest material: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/21_2019_-_Freedom_House.pptx pot fi:

• reducerea termenelor limită de depunere a ofertelor fără respectarea prevederilor 
legale;

• derularea achiziţiilor publice fără asigurarea principiilor de nediscriminare, 
tratament egal şi transparenţă;

• utilizarea unor factori de evaluare care reprezintă de fapt criterii de calificare/
selecţie referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertanţilor; 

• nerespectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese;
• divizarea valorii estimate a contractului în vederea evitării aplicării procedurilor de 

achiziţie sau achiziţionarea de bunuri fără organizarea unei proceduri de atribuire 
adecvate.

Exemple de nereguli în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor pot fi:
• acordarea de finanțări pentru activități neeligibile, pentru proiecte neeligibile sau 

unor beneficiari neeligibili;
• declararea unor cheltuieli care nu au întrunit în totalitate cerințele de eligibilitate;
• acceptarea la plată a unor cheltuieli fără existenţa unor documente care să ateste 

realitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate;
• acceptarea la plată a unor cheltuieli care nu aveau legătură cu activitățile proiectului;
• supradeclararea costurilor de personal.

17 A se hotărârea Curții din 16 martie 2017 în Cauza C-47/16, Veloserviss, ECLI:EU:C:2017:220.

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/20_Freedom_House_AA_R_I.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/21_2019_-_Freedom_House.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/21_2019_-_Freedom_House.pptx
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6. Neregulă sau fraudă?

Cele mai frecvent întâlnite fraude sunt în materia cheltuielilor, motiv pentru care Convenţia 
PIF prevede ca fiind fraudă în materie de cheltuieli următoarele: orice acţiune sau omisiune 
intenţionată cu privire la folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, 
inexacte sau incomplete care are ca efect perceperea sau reţinerea pe nedrept a unor fonduri 
care provin din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate 
de Comunităţile Europene sau în numele acestora; necomunicarea unei informații prin 
încălcarea unei obligații specifice, având același efect; deturnarea acestor fonduri în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, având același efect aşa cum se poate 
observa şi în acest material: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/22_MV2-_Cluj.pptx

În legislaţia română, definiţia fraudei este reglementată de art. 181 din Legea 78/2000 ca 
fiind: (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 
bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în 
numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

În plus faţă de definiţiile legale ale neregulii și fraudei, criteriile de delimitare între fraudă 
și neregulă sunt următoarele, aşa cum se poate observa şi din acest material în care veţi găsi 
exemple de fraude şi nereguli: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/23_GT_GTR_Frauda_vs_
Neregula-final.pptx :

• intenția cu care entitatea finanțată acționează;
• obiectul abaterii / norma de drept căreia i se aduce atingere;
• efectele produse de abatere.

Exemple de nereguli specifice Programului Operaţional Capacitate Administrativă-POCA 
puteţi găsi aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/24_POCA_si_POR_Freedom_House_
Mihaela_Calin.pptx

6.1. Incriminarea fraudelor 

• Convenţia din 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene („PIF Convention”);

• Art. 181 – 185 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
faptelor de corupţie;

• Directiva nr. 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal („Directiva PIF”).

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/22_MV2-_Cluj.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/23_GT_GTR_Frauda_vs_Neregula-final.pptx 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/23_GT_GTR_Frauda_vs_Neregula-final.pptx 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/24_POCA_si_POR_Freedom_House_Mihaela_Calin.ppt
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/24_POCA_si_POR_Freedom_House_Mihaela_Calin.ppt
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6.2. Modalități faptice de săvârșire a fraudelor în funcție de fazele proiectului 

În linii mari, fazele derulării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile sunt:
1. obţinerea acordului de finanţare (contract, decizie etc.);
2. implementarea proiectului;   
3. monitorizarea proiectului în perioada de sustenabilitate.

În raport cu fiecare dintre aceste trei faze, există modalităţi faptice diferite de vătămare 
a intereselor financiare ale UE, aşa cum se poate observa din această prezentare: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_
FRAUDELOR.PPT 
În faza obţinerii acordului de finanţare, o fraudă poate fi săvârşită prin diverse modalităţi 
cum ar fi:

a. modificarea extraselor de cont, pentru a face dovada deţinerii contribuţiei proprii 
(de exemplu, de la 50 RON la 580.000 RON);

b. declararea nereală a situaţiei unor obiective de infrastructură afectate de inundaţii 
pentru a accesa o anumită schemă de finanţare;

c. depunerea unei scrisori de confort bancară, fără depunerea documentului 
complementar privind condiţiile de eliberare a scrisorii de către bancă (document 
incomplet);

d. modificarea conţinutului unui contract anterior (inclusiv a valorii) şi utilizarea 
acestuia ca document doveditor al experienţei similare.

În faza implementării proiectului, o fraudă poate fi săvârşită prin diverse modalităţi, cum 
ar fi:

a. întocmirea nereală a ofertelor declarate necâştigătoare (similitudini între 
documentele emise de ofertanţi diferiţi);

b. achiziţia fictivă a unor programe software (inclusiv licenţele de utilizare) pentru a 
crea circuite comerciale menite să justifice transferul unor sume care se întorc, în 
mod indirect, la beneficiarul finanţării;

c. utilizarea unor certificate de conformitate nereale, echipamentele achiziţionate 
fiind „second hand” (diferenţe de preţ: 22.000 USD – 200.000 EUR);

d. majorarea nejustificată a preţurilor (între 200% şi 500%), prin interpunerea 
unor operatori economici aflaţi sub controlul beneficiarului (crearea de condiţii 
artificiale) astfel că aceste facturi se încadrează ca documente inexacte;

e. ridicarea în numerar a sumelor încasate ca avans şi utilizarea acestora în scopuri 
personale, precum şi depunerea ulterioară a unor documente justificative false;

f. atestarea nereală în situaţiile de lucrări a efectuării unor lucrări sau montării unor 
materiale;

g. majorarea nejustificată a valorii centralizatorului costurilor prin invocarea unor 
materiale pentru care nu există documente de provenienţă.

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_FRAUDELOR.PPT
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_FRAUDELOR.PPT
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/9_EXPERIENTA_DLAF_IN_LUPTA_IMPOTRIVA_FRAUDELOR.PPT
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În faza monitorizării proiectului în perioada de sustenabilitate, o fraudă poate fi săvârşită 
prin diverse modalităţi cum ar fi:

a. atestarea în procesul-verbal de verificare la faţa locului a unor date nereale privind 
indicatorii de rezultat ai proiectului;

b. prezentarea unor date nereale privind şomerii angajaţi după implementarea 
proiectului, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor asumate privind crearea de 
noi locuri de muncă.

6.3. Nereguli din respectarea prevederilor din materia achizițiilor publice

O parte din nereguli pot rezulta şi din nerespectarea prevederilor în materia achizițiilor 
publice, motiv pentru care trebuie avute în vedere reglementările în materia achizițiilor 
publice. În acest sens, poate fi consultat și Ghidul “Orientări pentru responsabilii cu achiziţii 
publice pentru evitarea celor mai obişnuite erori în proiectele finanţate cu fonduri europene 
” elaborat de Comisia Europeană în 2018 şi disponibil aici: http://freedomhouse.ro/olaf_
docs/25_guidance_public_procurement_2018_ro.pdf

Cu titlu de recomandare, întrucât una din nereguli poate avea ca punct de plecare modul de 
întocmire a valorii estimate conform recomandărilor întocmite de către Agenţia Naţională 
pentru Achiziţii Publice privind modul de calcul al valorii estimate, când aceasta se va 
stabili prin raportare la durata contractului de finanţare: http://freedomhouse.ro/olaf_
docs/26_Speta_Biblioteca_spete_valoare_estimata_ANAP_738.docx

7. Care sunt indicatorii de fraudă?

Anexa nr. 1 la normele metodologice ale O.U.G. 66/2011 aprobate prin H.G. 875/2011 
prevede sistemele şi indicatorii de fraudă. Această anexă conţine informaţii cuprinse în 
documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană “Notă informativă privind indicatorii 
de fraudă pentru FEDR, FSE şi FC” (COCOF 09/0003/00-RO) aşa cum rezultă din acest 
material: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/27_Presentation_day_2.pptx
 
Exemple de astfel de astfel de indicatori şi studii de caz pot fi identificate aici: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/28_20190227_two_day_conf_RO_fraud_indicators_f_.pptx

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/25_guidance_public_procurement_2018_ro.pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/25_guidance_public_procurement_2018_ro.pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/26_Speta_Biblioteca_spete_valoare_estimata_ANAP_738.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/26_Speta_Biblioteca_spete_valoare_estimata_ANAP_738.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/27_Presentation_day_2.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/28_20190227_two_day_conf_RO_fraud_indicators_f_.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/28_20190227_two_day_conf_RO_fraud_indicators_f_.pptx
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8. Recuperarea prejudiciilor rezultând din nereguli/fraude. 
    Jurisprudenţă naţională

Principalele aspecte prezentate în acest material disponibil aici http://freedomhouse.ro/
olaf_docs/29_Probleme_in_atragerea_si_utilizarea_fondurilor_UE_.pptx sunt:

• competenţa instanţelor de contencios administrativ în soluţionarea litigiilor 
referitoare la finanţarea comunitară ( retragerea finanţării sau aplicarea corecţiilor 
financiare);

• termenul de prescripţie aplicabil pentru întocmirea actelor de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;

• natura juridică a Notei de control întocmită de DLAF sau a Raportului întocmit de 
Autoritatea de Audit;

• poate fi efectuat un alt control la acelaşi beneficiar al finanţării şi în ce condiţii?
• ce se întâmplă cu procedura de soluţionare a cauzei de către instanţa de contencios 

administrativ şi fiscal în cazul existenţei unor cercetări penale cu privire la aceleaşi 
fapte?

• aplicarea principiului proporţionalităţii în litigiile ce vizează finanţare 
nerambursabilă;

• când sunt aplicabile prevederile  art.5 alin.3 din Regulamentul CE nr.65/2011 de 
stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a 
ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală?

Mai multe aspecte relevante puteţi găsi şi aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/30_
Presentation1.pptx

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/29_Probleme_in_atragerea_si_utilizarea_fondurilor_UE_.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/29_Probleme_in_atragerea_si_utilizarea_fondurilor_UE_.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/30_Presentation1.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/30_Presentation1.pptx
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9. Bune practici în combaterea fraudelor 

9.1. Rolul ANI și al PREVENT

Întrucât suspiciunile de fraudă pot privi şi conflictele de interese, un rol important îl are 
activitatea Agenţiei Naţionate de Integritate („A.N.I.”) în identificarea conflictelor de 
interese: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/31_ANI_Prezentare_CII.pptx A.N.I. aplică 
sistemul PREVENT prezentat aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/32_ANI_Prezentare_
Lege_PREVENT.pptx. Informații privind cazurile dectectate de PREVENT puteți găsi aici: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/33_Analiza_PREVENT.docx
 
Instanţa competentă să soluţioneze acţiunea în constatarea nulităţii absolute a unui contract 
de muncă sau a unui contract civil, formulată de Agenţia Naţională de Integritate ulterior 
întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat existenţa conflictului de interese, 
se determină în raport cu natura juridică a contractului așa cum rezultă din Decizia nr. 
10/2017 disponibilă aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/34_DECIZIE_10_2017.docx

9.2. Achizițiile publice centralizate

Una din condiţionalităţile din Acordul de parteneriat vizează înfiinţarea unei unităţi de 
achiziţii centralizate prin intermediul căreia autorităţile contractante care acţionează la 
nivel central achiziţionează anumite categorii de produse şi servicii.

Înfiinţarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate pot fi văzute 
ca un mecanism de combatere a fraudelor aşa cum rezultă şi din acest material: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/35_Centralizarea_achizitiilor_publice_frauda_27022019.ppt

9.3. Protecția beneficiarilor împotriva fraudării de către partener

Conform art. 23 din Ordonanţa de urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
proiectele implementate în parteneriat pot fi definite astfel: “Proiectele finanţate din 
instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale pentru obiectivul convergenţă 
pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate 

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/31_ANI_Prezentare_CII.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/32_ANI_Prezentare_Lege_PREVENT.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/32_ANI_Prezentare_Lege_PREVENT.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/33_Analiza_PREVENT.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/34_DECIZIE_10_2017.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/35_Centralizarea_achizitiilor_publice_frauda_27022019.ppt
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/35_Centralizarea_achizitiilor_publice_frauda_27022019.ppt
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juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia 
desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România, excepţie 
făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială”.

Practic, solicitantul/beneficiarul poate transmite cererea de finanţare în parteneriat, având 
parteneri naţionali şi/sau transnaționali. Beneficiarul, ca lider al parteneriatului, trebuie 
să fie o entitate înregistrată fiscal în România. Liderul unui parteneriat este responsabil cu 
asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor din contractele de 
finanţare, aşa cum rezultă din acest material unde puteţi găsi şi exemple de bune practici: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/36_Protectie_beneficiari_27022019.ppt

Pentru analiza măsurii în care beneficiarul şi liderul trebuie să aplice prevederile 
achiziţiilor publice aşa cum rezultă din Ordinul nr. 6712/2017 disponibil aici: http://
freedomhouse.ro/olaf_docs/37_Ordin-comun-6712_890_2017-MDRAPFE-ANAP-mod-
de-efectuare-achizitii-pent_(1).pdf se pot consulta analizele A.N.A.P. disponibile aici: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/38_Speta_Biblioteca_spete_acord_de_parteneriat.docx

9.4. Sisteme informatice utilizate în lupta anti-fraudă

Sistemul de raportare al neregulilor - IMS (Irregularities Management System) este o 
aplicație utilizată la nivel european pentru a facilita și uniformiza raportarea trimestrială a 
cazurilor de neregulă și fraudă.

Dacă IMS servește doar în mod indirect activității de depistare a neregulilor, ARACHNE 
este o aplicație ce determină chiar riscul de fraudă (risk scoring & data mining tool). 
Analizele sale identifică anumiți indicatori asociați cu frauda și pot fi utilizate pentru 
evaluarea proiectelor, beneficiarilor, a contractelor de finanțare și chiar a subcontractaților 
conform unei prezentări disponibile aici: http://freedomhouse.ro/olaf_docs/39_Sisteme_
informatice_utilizate_in_lupta_antifrauda-final.pptx

ARACHNE  este îndeosebi recomandată pentru controlul ex-ante al cererii de finanțare, 
mai ales în ceea ce privește conflictul de interese, respectarea regulilor privind ajutorul de 
stat, respectarea indicatorilor de performanță sau capacitatea de ansamblu a entităților de a 
participa la proiecte cofinanțate din fonduri europene.

Un ultim mecanism de facilitare a luptei antifraudă este sistemul de detectare timpurie și 
excludere-EDES. În fapt, acesta este o bază de date, organizată la nivelul UE, și structurată 
în 2 secțiuni: detectare timpurie și excludere.

Prima secțiune conține o listă cu persoanele fizice sau juridice care pot reprezenta o 
amenințare pentru interesele financiare, iar cea de-a doua - o listă a celor excluse de la 

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/36_Protectie_beneficiari_27022019.ppt
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/37_Ordin-comun-6712_890_2017-MDRAPFE-ANAP-mod-de-efectuare-achizitii-pent_(1).pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/37_Ordin-comun-6712_890_2017-MDRAPFE-ANAP-mod-de-efectuare-achizitii-pent_(1).pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/37_Ordin-comun-6712_890_2017-MDRAPFE-ANAP-mod-de-efectuare-achizitii-pent_(1).pdf
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/38_Speta_Biblioteca_spete_acord_de_parteneriat.docx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/39_Sisteme_informatice_utilizate_in_lupta_antifrauda-final.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/39_Sisteme_informatice_utilizate_in_lupta_antifrauda-final.pptx
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finanțare prin fonduri UE. Situațiile care atrag excluderea de la finanțare sunt cele prevăzute 
în art. 106  și în art. 109 alin. (1) primul paragraf litera (b) și la articolul 109 alineatul (2) litera 
(a) din Regulamentul nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al UE şi includ cazuri cum ar fi: falimentul, încălcarea gravă a contractelor de finanțare sau 
încălcări grave ale regulilor de conduită profesională.

9.5. Pași pentru elaborarea unei strategii naționale antifraudă

Componentele luptei antifraudă includ mai multe elemente aşa cum rezultă de aici: 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/40_Componentele_luptei_antifrauda-final.pptx

 La nivel european, lupta antifraudă se realizează prin: elaborarea unor strategii antifraudă 
– unde OLAF contribuie decisiv, desfășurarea de controale și analize de risc sistematice, 
pentru identificarea indicatorilor de fraudă – red flags, implementarea unei politici de 
sensibilizare în rândul angajaților și a unor măsuri de protecție a informatorilor – whistle 
blowers, desfășurarea de anchete de către OLAF.

La nivel fiecărei organizații, lupta antifraudă înseamnă dezvoltarea unei culturi etice, 
creșterea nivelului de instruire al angajaților prin asigurarea de cursuri de formare continuă 
pe tematica fraudei, implementarea unui sistem de control intern cu structuri dedicate, 
împreună cu stabilirea unor mecanisme de detectare și raportare a fraudei.

În funcție de gravitatea abaterii descoperite,  trebuie implementate și sancțiuni adecvate: 
contravenționale, administrative și chiar penale. Sancțiunile luate trebuie să urmărească 
principiul proporționalității, să fie eficiente și să se bucure de publicitate. Pentru a spori 
efectul descurajator, rezultatul anchetelor trebuie comunicat cât mai eficient și mai rapid, 
dar în același timp să fie respectate drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză.

Pot fi organizate chiar baze de date (black lists) conținând minime date de identificare a 
persoanelor fizice sau juridice sancționate, pentru a atenționa viitori parteneri cu privire la 
problemele acestora și a scădea astfel riscul de noi fraude.

Similară strategiei naţionale anticorupţie, strategia naţională antifraudă poate fi un 
instrument de combatere a fraudelor aşa cum rezultă din acest material: http://freedomhouse.
ro/olaf_docs/41_Strategia_antifrauda-final.pptx
              

http://freedomhouse.ro/olaf_docs/40_Componentele_luptei_antifrauda-final.pptx
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/41_Strategia_antifrauda-final.pptx 
http://freedomhouse.ro/olaf_docs/41_Strategia_antifrauda-final.pptx 


10. Propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ, precum și alte bune   
      practici care pot contribui la prevenirea fraudelor

Măsuri care pot contribui, direct și indirect, la prevenirea fraudei pot fi:
a. reglementarea profesiei și realizarea unui registru național al managerilor de proiect/

consultanților (care să includă date despre culpa profesională a acestora, despre 
pregătire, proiecte implementate, feedback de la clienți/autoritate – ca un CV online, 
etc.);

b. afectarea unui buget pentru activități de management și control și acceptarea 
eligibilității acestor cheltuieli;

c. reglementarea unui mecanism de consultanță/tutorat realizat de către autoritatea 
finanțatoare întrucât dispune de fonduri din programul de asistență tehnică;

d. implicarea activă în implementarea proiectelor și identificarea neregulilor din fază 
incipientă, pentru a putea fi corectate;

e. eficientizarea mecanismului de control (e.g. sistem rotativ de control, bază de date 
centralizată pentru toate programele operaționale, modalități de realizare a verificărilor, 
registru unic de evidență a bunurilor achiziționate prin proiecte, registru cu experții 
implicați în proiecte)

f. registru unic de evidență a tuturor fraudelor și asigurarea publicității;
g. reglementarea răspunderii persoanelor implicate în proiect (inclusiv la nivelul 

autorităților finanțatoare)
h. propunerea unor măsuri suplimentare de protecție a persoanelor care realizează 

activități de control al fraudelor in situ;
i. îmbunătățirea cooperării interinstituționale (cu autoritățile fiscale/organele de 

cercetare penală) prin schimbul de informaţii şi experienţă între instituţii;
j. abordări unitare la nivelul tuturor instituţiilor implicate care să ducă la soluţii similare 

în speţe similare însoţite de o motivare clară şi detaliată.
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