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Comisia Europeana a prezentat la 10 februarie 2004 propunerea de cadru financiar al Uniunii 
Europene pentru perioada 2007-2013, cadru ce va fi completat, până la mijlocul anului 2004, 
cu propunerile legislative şi un plan concret de acţiune (roadmap). 
 
Cadrul financiar va fi convenit de cele 3 instituţii cu competenţe bugetare, Parlament, Consiliu 
si Comisie, sub forma unui Acord inter-instituţional, document cu caracter politic («  soft – 
law »), în primul semestru al anului 2005. Pe baza Acordului, Comisia va prezenta propunerile 
anuale de buget comunitar, care fundamentează decizia Parlamentului şi Consiliului, co-
legislatori în acest domeniu.  
 
In propunerea Comisiei, plafonul cheltuielilor pe angajamente este menţinut la 1,24% din 
VNB (venit naţional brut) pentru 2007-2013 si pe plaţi de 1,14% din VNB (inclusiv Fondul 
European de Dezvoltare si fondurile de pre-aderare). 
 
Decizia Comisiei de a menţine actualul nivel si de a nu îl limita la 1% din VNB, cum au 
propus cele 6 state « contributoare net » este justificată prin necesitatea atingerii obiectivelor 
de dezvoltare din Strategia Lisabona într-o Uniune Europeană cu 27 membri.  
 
In ce priveşte structura bugetului, caracteristica distinctivă a propunerii Comisiei este plasarea 
pe prim plan a priorităţilor fundamentale ale Uniunii Europene, ca entitate specifica. Astfel, in 
loc sa fie redistribuit între statele membre, se preconizează că bugetul va produce maximizarea 
impactului politicilor comune în domeniile dezvoltării durabile, cetăţeniei europene şi 
globalizării rolului Uniunii, domenii identificate ca priorităţi majore. 
 
Conform obiectivelor stabilite pentru perioada 2007 - 2013 (obiectivul Lisabona - dezvoltare 
durabila, cu o creştere economica susţinută si reducerea disparităţilor economice si sociale din 
cadrul UE), structura cheltuielilor propusa de Comisie prevede acordarea priorităţii politicii de 
coeziune pentru reducerea decalajelor economice si sociale dintre zonele UE si susţinerea 
zonelor sărace.  
 
România doreşte ca la finalul negocierilor privind pachetul financiar să se afle în poziţia de 
beneficiar net în relaţia cu bugetul UE, începând cu anul 2007.  
 
În condiţiile în care în ţara noastră sunt necesare investiţii importante în infrastructura de 
mediu şi transporturi, în programele pentru reducerea şomajului şi a decalajelor standardului 
de viaţă a populaţiei din zonele rurale, comparativ cu populaţia din mediul urban, accentul pe 
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care Uniunea îl pune pe politica de coeziune economică şi socială in noua perspectivă 
financiară 2007-2013, justifica speranţa noastră într-un ajutor real, care să conducă la 
reducerea cât mai rapid posibil a decalajelor dintre ţara noastră şi statele membre mai 
prospere. 
 
Pachetul financiar pentru România (si Bulgaria) pentru perioada 2007 – 2009 propus de 
Comisie, face parte integrantă din cadrul financiar pentru perioada 2007 – 2013. Celor două 
state candidate li se va aplica în primii trei ani, pachetul financiar iar in ultimii patru ani (2010 
– 2013) cadrul financiar ca atare. 
 
Apreciem propunerea de pachet financiar pentru România ca fiind echilibrată şi realistă  în 
acord cu principiile şi metodologia care au constituit punctul de plecare în negocierile cu 
celelalte 10 state în curs de aderare, conform angajamentului politic asumat de statele membre 
de a nu introduce prevederi discriminatorii. 
 
Pachetul financiar se referă la fondurile pe care România le poate primi pentru capitolele 7- 
”Agricultura”, 21- ”Politici regionale şi fonduri structurale” şi cu care contribuie la bugetul 
UE pentru capitolul 29 - ”Prevederi financiare şi bugetare”. 
 
Sumele totale acordate României si Bulgariei se ridica la 15,4 miliarde euro pe angajamente, 
respectiv 9,1 miliarde euro pe plaţi pentru perioada 2007 – 2009, in preturi 2004, din care 
aproximativ 6208 milioane euro revin României. Distribuia sumei totale pe ani este: 1124 
milioane euro in 2007, 2220 milioane euro in 2008 si 2864 milioane euro in 2009. 
 
Pe capitole, pentru cei 3 ani, propunerea Comisiei indică următoarele cifre pe plăţi pentru 
România: agricultura 3.304 milioane euro; politici structurale 2.435 milioane euro si politici 
interne 470 milioane euro. 
 
Salutăm consensul obţinut în 18 martie 2004 în Consiliul Afaceri Generale si Relaţii Externe, 
prin care au fost aprobate Concluziile Consiliului cu privire la pachetul financiar pentru 
România.  
 
Considerăm că adoptarea pachetului financiar de către statele membre ale Uniunii Europene 
aşa cum a fost propus de către Comisia Europeană constituie o evoluţie pozitiva in ce priveşte 
procesul de negociere in general si negocierea capitolelor financiare, in particular, favorizând 
respectarea calendarului asumat politic de statele membre la Consiliul European de la 
Bruxelles din decembrie 2003, conform căruia documentele de poziţie comună la capitolele  
”Agricultura”, ”Politici regionale şi fonduri structurale” şi ”Prevederi financiare şi bugetare” 
vor fi prezentate de Comisie în primăvara anului 2004, după care România îşi va putea 
definitiva poziţia în negocieri. 
 
In acord cu „instrumentul de flexibilitate a realocării fondurilor” propus de Comisie în cadrul 
financiar, constând în posibilitatea realocării de fonduri între capitolele bugetare în funcţie de 
necesitaţi, facilitându-se astfel intervenţia rapidă a autorităţilor în cazul unor crize sau unor 
evenimente economice şi politice neprevăzute, ne exprimăm speranţa în adoptarea unei poziţii 
flexibile şi acordarea unei marje de manevră autorităţilor romane, la finalul negocierilor, în 
sensul acceptării transferului de bani de la un capitol bugetar la altul, în limita plafonului 
stabilit.  
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Vom urmări în continuare aplicarea concluziilor Consiliului European din decembrie 2003 
care afirmă că discuţiile sau acordurile asupra viitoarelor reforme ale politicilor comunitare 
sau asupra noii perspective financiare a Uniunii nu vor impieta asupra derulării negocierilor de 
aderare cu România si Bulgaria.  In acest sens, o importanţă deosebită o are aprobarea 
principiului de “izolare” (ring-fence) conform căruia modificările sau apariţia de acquis nu vor 
avea impact asupra nivelului fondurilor destinate dezvoltării rurale şi operaţiunilor structurale 
în primii trei ani de la aderare. Prin procedura de ring fence pentru fondurile de dezvoltare 
rurală şi cele structurale, care reprezintă majoritatea pachetului (8,4 mld euro, respectiv circa 
75% din oferta financiară), se asigura garanţia accesului la fondurile respective indiferent de 
discuţiile asupra noii perspective financiare a UE. Astfel, aceste fonduri nu vor fi afectate de 
rezultatul negocierilor privind plafonul fixat pentru cheltuielile comunitare prin noul cadru 
financiar al UE pentru perioada 2007-2013 (1% sau peste). 
 
În ce priveşte contribuţia la bugetul comunitar pentru perioada 2007-2009, aceasta se ridică la 
3.278 milioane euro, suma nefiind defalcată pe cele doua state candidate. Pentru stabilirea 
contribuţiei României la bugetul european în contextul îndeplinirii angajamentelor de la 
capitolul 29-Prevederi financiare şi bugetare, a fost înfiinţat un grup de lucru1 în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, având ca obiective imediate inventarierea legislaţiei şi 
elaborarea de propuneri de modificare şi completare în vederea implementării acquis-ului 
comunitar în domeniul resurselor proprii; elaborarea metodologiei naţionale privind 
calcularea, încasarea, plata şi controlul resurselor proprii cu care România va participa la 
bugetul UE; simulări periodice privind calculul contribuţiei Romaniei la bugetul UE. 
 
Avem în faţă obiectivul vast al adaptării întregii construcţii bugetare din România la 
coordonatele noului cadru financiar al UE, având în vedere că primul an de aplicare a acestuia 
(2007) coincide cu data fixată drept obiectiv al aderării României la UE. Acest exerciţiu 
implică următoarele dimensiuni: 
- racordarea strategiilor şi politicilor macro-economice din România la evoluţiile şi 

priorităţile stabilite pe plan comunitar în ceea ce priveşte strategia Lisabona, Acţiunea 
Europeană pentru Creştere, Orientările Generale de Politici Economice; 

- adaptarea politicii bugetare la orientările, priorităţile şi structura cadrului financiar, 
respectiv a bugetelor anuale ale UE; 

- consolidarea instituţiilor implicate în procesul de absorbţie a fondurilor comunitare. 
 
Întărirea capacităţii administrative de gestionare a fondurilor de pre-aderare şi pregătirea 
pentru fondurile structurale şi de coeziune, reprezintă una dintre cele 9 priorităţi majore 
identificate în documentul „Priorităţi pentru pregătirea aderării României la Uniunea 
Europeană în perioada decembrie 2003 – decembrie 2004”, elaborat de Guvernul României, ca 
răspuns la Raportul de ţară pe anul 2003. 
 
Documentul prezintă măsurile care vor fi adoptate în aşa fel încât data aderării, România să 
dispună de instituţii deplin funcţionale pentru absorbţia fondurilor comunitare şi să aibă 
capacitatea de a elabora proiecte viabile şi eligibile pentru toate componentele pachetului 
financiar (dezvoltare rurala, acţiuni structurale, politici interne). 
 
Începem analiza măsurilor necesare îndeplinirii obiectivului enunţat mai sus, prin trecerea în 
revistă a situaţiei utilizării fondurilor europene deja alocate României în etapa de preaderare şi 
performantelor programelor prin care aceste fonduri au fost alocate. Aceasta abordare pleacă 

                                                 
1 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 335/26.02.2004 
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de la ideea continuităţii gestiunii financiare pre-post aderare. Considerăm că performanţele 
înregistrate în gestionarea fondurilor de pre-aderare constituie „un bun câştigat” şi că aceste 
performanţe reprezintă fundamentul organizării gestiunii fondurilor ce ne vor fi alocate prin 
cadrul financiar. În acelaşi timp, eficienţa răspunsului nostru actual la dificultăţile şi neregulile 
apărute în gestiunea fondurilor de pre-aderare, constituie puncte de reper importante pentru 
instituţiile relevante, atât din România cât şi din cadrul Uniunii Europene şi statelor membre, 
pentru estimarea capacităţii de absorbţie la data aderării şi pentru determinarea măsurilor 
necesare în vederea aducerii sale la un nivel corespunzător.  
 
Ştiut fiind că volumul fondurilor europene este în directă legătură cu capacitatea de absorbţie a 
acestora, autorităţile române au făcut şi fac în continuare eforturi pentru a mări capacitatea de 
absorbţie şi pentru a crea condiţiile unei gestiuni corecte şi eficiente a acestor fonduri.  
 
În perioada 1990–2001, România a primit circa 1,7 miliarde euro sub formă de asistenţă 
financiară nerambursabilă PHARE din partea Comisiei Europene. Începând cu anul 2000, 
asistenţa nerambursabilă acordată României în procesul de pre-aderare  depăşeşte suma de 660 
milioane euro anual, volumul asistenţei crescând astfel de cca. 6 ori comparativ cu 1997, prin 
intermediul celor trei instrumente financiare: PHARE, ISPA şi SAPARD. 
 
Programul  PHARE  va continua să rămână până la aderarea României la Uniunea Europeană, 
cel mai important instrument al asistenţei financiare nerambursabile oferite de Uniunea 
Europeană. 
 
Volumul asistenţei financiare acordate prin Programul PHARE a crescut constant începând 
din anul 2000, iar coeficientul de absorbţie a fondurilor alocate a fost pentru bugetele din 
perioada 1997-2000 de peste 98 %, poziţionând România, din acest punct de vedere, între 
primele state candidate  beneficiare ale programelor PHARE. 
 
România a beneficiat prin Programul PHARE 2000 de  asistenţă în valoare de  255,8 milioane 
euro, 286,69 milioane euro prin PHARE 2001,  278,5 milioane euro prin PHARE 2002 şi 278, 
5 milioane euro pentru PHARE 2003. 
 
Alocările  PHARE pentru perioada 2004-2006 sunt de 365,9 milioane euro / anul 2004,  396,9 
milioane euro / anul 2005 şi 438, 5 milioane euro / anul 2006. 
 
Programul ISPA are alocate pentru România intre 208 si 270 milioane Euro anual, pentru 
perioada 2000-2006. Până în prezent, Comisia Europeană a aprobat 40 de Memorandumuri de 
finanţare ISPA, atât pentru infrastructura de mediu cât şi pentru cea de transport, în valoare 
totală de aproximativ 2 000 milioane Euro, din care 1.500 milioane euro reprezintă asistenţă 
financiară ISPA. Conform acestor cifre România este statul candidat cu cea mai mare rată de 
angajare a fondurilor ISPA. 
 
Având în vedere faptul că, in conformitate cu decizia Consiliului European de la Copenhaga, 
alocarea ISPA pentru România va creşte cu până la 40% în 2006, priorităţile pentru perioada 
următoare vizează angajarea  întregului buget ISPA, precum şi menţinerea unui ritm accelerat 
de implementare efectivă a proiectelor de infrastructură de mediu şi transporturi.  
 
Datorită complexităţii şi exigenţelor deosebite, experienţa programului SAPARD este 
relevanta pentru evaluarea capacitaţii reale de absorbţie din acest moment şi identificarea 
problemelor care limitează încă această capacitate. Încă de la începutul constituirii cadrului 
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legal şi administrativ necesar implementării sale, s-au produs blocaje şi întârzieri care au 
generat îndoieli privind succesul programului. Acum se poate spune că sunt motive de 
optimism, deşi mai sunt încă multe obstacole care trebuie depăşite. 
 
La reuniunea săptămânală a Comitetului executiv de integrare europeană din 16 martie 2004, a 
fost analizat stadiul implementării Programului SAPARD în România şi au fost stabilite 
măsuri pentru creşterea performanţelor de utilizare a fondurilor alocate.   
 
Intr-o prima faza2, Comisia Europeană a acordat autorităţilor de resort din România 
managementul asistenţei SAPARD pentru două măsuri de investiţii şi una de asistenţă tehnică: 
îmbunătăţirea marketingului produselor agricole şi piscicole, dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi asistenţă tehnică.  
 
Urmare consolidării cadrului administrativ de implementare, Comisia Europeană a aprobat3 
managementul fondurilor SAPARD România pentru derularea a încă trei noi măsuri: investiţii 
în exploataţii agricole, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze 
activităţi multiple şi venituri alternative şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale. Acreditarea 
pentru aceste măsuri a fost primita la data de 5 decembrie 2003, iar la 15 decembrie 2003 a 
fost lansata prima licitaţie de proiecte. 
 
Obiectivul prioritar - cheltuirea până la sfârşitul anului 2004 a alocaţiei (204,2  milioane euro,  
din  care  153,2  milioane  euro contribuţie UE şi 51 milioane euro contribuţie naţională)- se  
poate  atinge  în condiţiile în care valoarea contractată reprezintă mult peste această alocare, 
respectiv 240,37%.  
 
In perioada septembrie 2003 - februarie 2004 proiectele înregistrate, evaluate, selectate şi 
contractate pe parcursul august 2002 - august 2003 au ajuns în etapa de realizare fizică a 
investiţiilor, aflându-se în faza depunerii cererilor de plată.  Solicitările de plată şi efectuarea 
acestora către beneficiari au avut o evoluţie crescătoare. Astfel, totalul plăţilor efectuate se 
ridică la  11,14 mil. Euro. 
 
In implementarea proiectelor au existat probleme  atât la nivelul beneficiarilor:  
- cofinanţarea privată este foarte greu de asigurat, atât prin autofinanţare cât şi prin credite, 

datorită lipsei de atractivitate ca obiectiv de creditare pentru băncile comerciale, la care se 
adaugă costul ridicat al creditelor; 

- dificultăţi în gestionarea creditelor bancare, precum şi acoperirea costurilor generale ale 
acestora pentru prefinanţare în cazul Consiliilor Locale 

- lipsa capacităţii administrative de gestionare a proiectelor tip SAPARD  
- lipsa personalului calificat în cadrul Consiliilor locale 
 
cât şi la nivelul Agenţiei SAPARD:  
- număr mare de acte adiţionale la contractele de finanţare încheiate; 
- număr şi valoare reduse ale cererilor de plată depuse, până la data de 10.03.2002 (pentru 

măsura 2.1, din cele 255 proiecte care au primit avizarea în vederea demarării execuţiei 
numai 117 beneficiari au depus cereri de plată în valoare de 19,5 mil. Euro); 

- dosare de plată incomplete; 
- eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor afectată de posibile “conflicte de interese”;  

                                                 
2 Decizia CE 638/2002 
3 Decizia CE/846/2003 
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- întârzieri in efectuarea unor plaţi scadente datorita perioadei lungi de verificare a unor 

contestaţii (pana in prezent Direcţia de Control şi Antifraudă a primit si soluţionat 96 
contestaţii si 6 neregularităţi, fiind in analiza 10 contestaţii si 34 de neregularităţi). 
 

In şedinţa sa din 16 martie 2004 Comitetului executiv de integrare europeană a stabilit un Plan 
de acţiuni care prevede:  
- descentralizarea funcţiei de autorizare a plaţilor la nivelul birourilor regionale;  
- instruirea personalului din cadrul serviciilor de plaţi de la nivelul Birourilor Regionale, in 
cadrul Departamentului de Plaţi de la nivel central pentru o aplicare uniforma a procedurilor 
specifice; 
- intensificarea  ritmului de efectuare a plaţilor către beneficiari prin alimentarea bilunara a 
contului de plaţi al Agenţiei SAPARD de către Ministerul Finanţelor Publice – Fondul 
Naţional, începând cu luna martie 2004; 
- reevaluarea procedurilor in vederea fluidizării, simplificării si armonizării,cu introducerea 
recomandărilor Curţii de Conturi pe linie de proceduri;   
- majorarea numărului de personal din cadrul Agenţiei SAPARD pentru toate compartimentele 
operaţionale, cat si la nivelul Birourilor Regionale pentru Implementarea Programului 
SAPARD, pentru diminuarea perioadei de verificare a  numărului mare de cereri de plata 
previzionate a fi depuse in perioada mai-august 2004; 
- implementarea Planului de Acţiune elaborat de Agenţia SAPARD pentru  diminuarea 
riscului de neeligibilitate a cheltuielilor datorat posibilelor conflicte de interese.  
 
Necesitatea consolidării în continuare a mecanismelor de control a utilizării fondurilor 
comunitare a fost demonstrată de rezultatul acţiunilor de audit desfăşurate în perioada 
ianuarie-februarie 2004.  Au fost verificate procesele de achiziţii servicii şi lucrări de către 
Consilii Locale beneficiare ale Programului SAPARD, Măsura 2.1 ”Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea infrastructurii locale”. Direcţiile de Audit din Ministerul Finanţelor Publice si 
Agenţia SAPARD au constatat 16 situaţii de conflict de interese din 19 proiecte controlate in 
judeţele Suceava si Ialomiţa. Din 44 dosare de achiziţii pentru care exista cereri de plata în 
faza de autorizare pentru luna martie 2004, verificate de către Agenţia SAPARD, pentru 22 s-a 
stabilit că nu există situaţii de conflict de interes, pentru 15 însă fiind necesară reevaluarea 
ofertelor câştigătoare de către o comisie independentă, iar pentru 5 fiind solicitate documente 
suplimentare pentru clarificări. 
 
Pentru reducerea riscului efectuării unor plaţi necuvenite au fost stabilite o serie de acţiuni 
imediate: 
- verificarea înainte de efectuarea plaţilor a tuturor contractelor de servicii sau lucrări 

atribuite de Consiliile Locale;  
- verificări suplimentare bazate pe confruntarea documentelor existente cu alte documente 

relevante; 
- transmiterea birourilor regionale a unor instrucţiuni scrise si liste de verificare pentru 

situaţiile de conflict de interese; 
- reevaluarea ofertelor de către o comisie independenta cu observatori acolo unde se vor 

depista situaţii de conflict de interese la nivelul comisiilor de licitaţie; 
- sesizarea Direcţiei de Control şi Antifraudă şi Corpului de Control – OLAF în cazul 

constatării unor nereguli in atribuirea contractului.  
 
Cadrul instituţional şi procedural în care ministrul delegat pentru controlul implementării 
programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar (care a 
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preluat atribuţiile Corpului de Control al Guvernului-desfiinţat)4  efectuează cercetări 
administrative şi coordonează lupta anti-fraudă, iar Parchetul Naţional Anti-corupţie 
efectuează cercetările penale, este agreat de Comisia Europeană. Până în luna mai 2004, este 
planificata finalizarea unui proiect de act normativ pentru adoptarea Strategiei privind 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. 
 
In noiembrie 2003, a fost semnat protocolul cu AFCOS (Anti-Fraud Co-ordination Service) 
privind raportarea neregulilor in cazul utilizării fondurilor nerambursabile primite de România 
de la Comisia Europeana. Oficiul de Luptă Anti-fraudă (OLAF) al Uniunii Europene şi-a 
exprimat disponibilitatea de a oferi asistenţă prin experţi internaţionali, pe termen mediu şi 
lung în vederea consolidării AFCOS. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Comunităţii Europene nr. 1681/1994, 
la 20.11.2003 a fost semnat între Corpul de Control al Guvernului (autoritatea relevantă la 
acea dată) şi Ministerul Finanţelor Publice “Protocolul cu privire la raportarea neregulilor în 
cazul utilizării fondurilor nerambursabile primite de România de la Comisia Europeană în 
baza programelor PHARE, ISPA, SAPARD”. În baza acestui Protocol, Ministerul Finanţelor 
Publice, prin Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare, transmite, ministrului 
delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţionala si urmărirea 
aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-ministru rapoartele trimestriale 
cu privire la nereguli, urmând ca acestea să fie transmise către Comisia Europeană – OLAF.  
 
În 2004, România va beneficia, de asistenţă financiară acordată de Uniunea Europeană în baza 
programului Multi-Country PHARE 2002 “Lupta împotriva fraudelor care afectează interesele 
financiare ale Comisiei Europene”. 
 
Programul asigură finanţare în următoarele 3 domenii: 
- asistenţă pentru dezvoltarea unei structuri de luptă antifraudă capabilă să răspundă fără 
întârziere la semnalele de fraudă sau nereguli sau la solicitările Comisiei de a fi efectuate 
investigaţii în cazurile de presupuse fraude sau nereguli care pot afecta fondurile europene; 
- legături comunicaţionale şi baze de date; 
- asistenţă pentru creşterea eficienţei controalelor şi investigaţiilor conduse de structurile 
centrale, pentru îmbunătăţirea cadrului legal şi a activităţii de urmărire şi cercetare penală în 
domeniu (know-how operaţional).  
 
A fost stabilit un plan cuprinzând 32 de activităţi care urmează a fi finanţate prin programul 
respectiv, pentru multe dintre acestea fiind deja iniţiate măsuri de pregătire atât de către OLAF 
cât şi de către aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării 
programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar.  
 
În domeniul legăturilor comunicaţionale informatice, este în fază finală de pregătire 
deschiderea, în cadrul structurii coordonate de ministrul delegat pentru controlul 
implementării programelor cu finanţare internaţionala si urmărirea aplicării acquis-ului 
comunitar, a primului terminal al Sistemului Informaţional Anti - Fraudă (AFIS) al Comisiei 
Europene în România. Ulterior vor fi înfiinţate terminale similare şi în alte instituţii incluse în 
structura de luptă anti-fraudă. 
 

                                                 
4 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11/23 martie 2004, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in 
cadrul administratiei publice centrale 
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Un alt element important in curs de implementare, este aplicaţia informatică „Sistemul de 
Management al Cazului” (Case Management System) la nivelul instituţiilor incluse în 
structura de luptă anti-fraudă, gestionat la nivel naţional de ministrul delegat pentru controlul 
implementării programelor cu finanţare internaţionala si urmărirea aplicării acquis-ului 
comunitar.  
 
In cadrul Ministerului Integrării Europene s-a înfiinţat in ianuarie 2004 Corpul de Control 
intern cu atribuţii in verificarea felului in care sunt utilizaţi banii comunitari. Corpul de 
Control al MIE va funcţiona împreuna cu Comitetul de Transparenţă. 
 
Garda Financiară a primit noi competenţe în domeniul aplicării „Strategiei privind protecţia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene în România”, privind colaborarea cu celelalte 
instituţii din cadrul structurilor de monitorizare şi investigare, efectuarea unor investigaţii la 
solicitarea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare 
internaţionala şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, participarea la echipele mixte de 
control, constituite la nivelul structurii de investigaţii OLAF. 
 
Activitatea de audit public intern la nivel naţional se realizează prin Unitatea Centrala de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern. Această activitate a fost dezvoltata şi prin crearea 
compartimentelor de audit public intern in instituţiile publice, in prezent existând un număr de 
peste 1600 auditori interni. 
 
În accepţiune generală, prin lupta anti-fraudă se înţelege identificarea fraudelor, aplicarea 
sancţiunilor legale şi recuperarea prejudiciului. O importanţă cel puţin egală revine însă şi 
activităţii de prevenire. În acest sens au fost luate masuri de creştere a transparentei procesului 
decizional in pregătirea pentru aderare. În acest sens, la 15 ianuarie 2004 au fost înfiinţate 
Consiliul Consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeana si   
Comitetul de Transparenţă pentru monitorizarea utilizării fondurilor comunitare, organisme 
consultative, care reunesc reprezentanţi ai autorităţilor, organizaţiilor patronale si sindicale 
reprezentative, societăţii civile, mas-media şi partidelor politice. 
 
Comitetul de Transparenţă pentru monitorizarea utilizării fondurilor comunitare asigura un 
flux permanent de informaţii privind programele comunitare de finanţare, modul de accesare 
si de implementare a acestora; dezbate propunerile privind priorităţile si masurile din 
strategiile sectoriale, respectiv din Planul Naţional de Dezvoltare, care vor sta la baza alocării 
fondurilor comunitare; analizează criteriile de eligibilitate ale programelor si proiectelor care 
urmează a fi finanţate din fonduri comunitare, precum si grupurile ţinta ale potenţialilor 
beneficiari; evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor si indicatorilor tehnici si financiari 
din cadrul programelor si proiectelor.  
 
Tot din categoria acţiunilor de prevenire fac parte şi campaniile de informare privind 
programele finanţate de Uniunea Europeană (informarea potenţialilor aplicanţi asupra 
accesibilităţii fondurilor, a caracteristicilor specifice, schemelor de granturi, prin „Ghidul 
Practic pentru PHARE, ISPA şi SAPARD”, organizarea de seminarii şi conferinţe, editarea, 
publicarea şi diseminarea materialelor de informare, publicitate pe posturile de televiziune, 
constituirea punctelor de informare, iar pe de alta parte informarea publicului privind 
obiectivele generale ale acestor programe).  
 
Exista numeroase dezvoltări instituţionale recente pentru accelerarea pregătirilor pentru 
aderare, inclusiv creşterea capacitaţii de absorbţie a fondurilor europene.  
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Astfel, în luna martie 2004 a fost reorganizata administraţia publica centrală5 printre măsurile 
relevante tematicii abordate aflându-se: 
 
- Înfiinţarea Cancelariei Primului-ministru, care include aparatul de lucru al ministrului 

delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţionala si urmărirea 
aplicării acquis-ului comunitar; aceasta structura va avea ca principale atribuţii verificarea 
sesizărilor referitoare la conflictul de interese6, coordonarea luptei antifraudă si de 
protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene in România, in calitate de punct 
unic de contact cu Oficiul European de Lupta Antifraudă al UE şi cu Parchetul Naţional 
Anticorupţie (preia atribuţiile Corpului de Control, desfiinţat);  

- Înfiinţarea Secretariatului Permanent pentru Afaceri Europene, in cadrul Cancelariei 
Primului-ministru, cu atribuţii de asigurarea a asistentei tehnice pentru Comitetul Executiv 
pentru Integrare Europeana7;   

- Atribuirea unor competente de integrare europeana unui ministru de stat si crearea 
aparatului de lucru al acestuia; 

- Înfiinţarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin separare; 

- Reorganizarea Agenţiei SAPARD. 
 
Tot în luna martie 2004, Ministerul Finanţelor Publice a fost desemnat ca autoritate de 
management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi pentru Fondul de Coeziune şi a primit8 
competenţa coordonării elaborării Planului Naţional de Dezvoltare, document de planificare 
strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea 
economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi 
sociale, al Uniunii Europene.  
 
Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin va funcţiona cu un număr total de 80 de 
posturi in anul 2005, din care 30 de posturi in anul 2004, iar Autoritatea de Management 
pentru Fondul de Coeziune va funcţiona cu un număr total de 50 de posturi in anul 2005, din 
care 8 posturi in anul 2004. 
 
In şedinţa din 23 martie 2004, Guvernul a modificat organizarea si funcţionarea  Ministerului 
Integrării Europene si Ministerului Finanţelor Publice, direcţia de coordonare a asistentei de 
pre-aderare, precum si direcţia Plan Naţional de Dezvoltare trecând de la MIE la MFP. 
 
Agenţia Naţionala de Plaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnată9 pentru a 
îndeplini funcţia de autoritate de plata pentru asistenţa financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene sub forma fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune, este la rândul 
său în proces de întărire a capacitaţii administrative10. 

                                                 
5 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11/23 martie 2004, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in 
cadrul administratiei publice centrale 
6 potrivit prevederilor Titlului IV al cartii I din Legea 161/2003 
7 Constituit prin Hotararea Guvernului nr. 1508/2002 
8 Hotararea de Guvern nr. 272/2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca autoritate de 
management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar si pentru Fondul de Coeziune 
9Hotararea Guvernului nr. 1555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile de 
coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumente structurale 
 
10 In cadrul Proiectului de Twinning RO 02/586.03.04.05 „Intarirea capacitatii institutionale a Ministerului 
Finantelor Publice „ – Directia Generala a Fondului National de Preaderare beneficiaza de asistenta tehnica în 
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Priorităţile stabilite planul de măsuri al Guvernului pentru anul in curs vizează pregătirea 
pentru trecerea la ,,Sistemul Extins de Implementare Descentralizată ” (EDIS) şi constituirea şi 
dezvoltarea structurilor şi a capacităţii de a gestiona fondurile structurale şi de coeziune, la 
nivelul administraţiei centrale şi locale. 
 
În luna iunie a anului 2004, este prevăzută finalizarea etapei a II-a a trecerii la EDIS, iar 
pentru luna noiembrie 2004, finalizarea etapei a III-a. Pentru finalizarea ambelor etape, 
autorităţile române au convenit împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene un calendar 
precis pentru reducerea discrepanţelor şi pentru construirea unui sistem solid de proceduri, 
manuale, ghiduri care constituie fundamentul unui management modern şi efectiv al 
fondurilor. 
 
Priorităţile şi domeniile de intervenţie identificate în „Planul de măsuri” constituie premisele 
elaborării documentului similar pentru perioada 2007-2013 şi vor deveni Programe 
operaţionale pe baza cărora se va obţine suportul financiar prin intermediul fondurilor 
structurale şi de coeziune. 
 
Plecând de la premisa că în anul 2005 toate structurile de gestionare a fondurilor structurale 
trebuie să fie deplin funcţionale, în anul 2004 priorităţile se concentrează pe pregătirea 
operaţionalizării Autorităţilor de Management. 
 
Se afla in proces de elaborare proiectul unei Hotărâri de Guvern pentru coordonarea, 
implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare acordată României prin 
instrumentele structurale, prin care cadrul propus in „Planul de măsuri” sa fie realizat. In 
proiect sunt definite noţiunile de baza, sunt stabilite componentele principale ale cadrului 
instituţional, precum si atribuţiile instituţiilor.  
 
Autorităţile de Management sunt definite ca organisme care asigură gestionarea asistenţei 
financiare din Instrumentele Structurale. Se constituie o Autoritate de Management pentru 
Cadrul de Sprijin Comunitar şi câte o Autoritate de Management pentru fiecare Program 
Operaţional şi Fondul de Coeziune, precum şi Autorităţi de Management pentru iniţiativele 
comunitare.  
 
Cadrul de Sprijin Comunitar conţine contribuţia din Fondurile Structurale şi celelalte resurse 
financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de 
Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul Programelor 
Operaţionale. 
 
Programele Operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru 
implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul Naţional de Dezvoltare 
care sunt aprobate spre finanţare în Cadrul de Sprijin Comunitar. 
                                                                                                                                                         
vederea infiintarii Agentiei Nationale de Plati pentru a asigura un management financiar la nivel national al 
asistentei financiare comunitare post-aderare, precum si al cofinantarii aferente. 
In prezent, programul se afla in faza de elaborare a conventiei de twinning cu Statul Membru (Franta) a carui 
oferta a fost desemnata castigatoare pentru fisa de proiect RO 2002/IB/FI-12 „Intarirea Agentiei de Plati in cadrul 
Ministerului Fnantelor Publice pentru asigurarea unui management si control eficient al fondurilor primite de la 
Uniunea Europeana si al cofinantarii aferente, in concordanta cu acquis-ul UE”. Acest proiect trebuie sa realizeze 
definirea responsabilitatilor fiecarui departament al Agentiei, definirea raporturilor cu autoritatile de 
management, organismele intermediare si beneficiarii finali, elaborarea manualelor de proceduri pentru fiecare 
Program operational si Fondul de Coeziune. 
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Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi pentru Fondul de Coeziune 
este Ministerul Finanţelor Publice. În această calitate, elaborează proiectul Planului naţional 
de dezvoltare şi pe baza acestui document, negociază Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia 
Europeană; asigură corelarea măsurilor dintre programele operaţionale, precum şi dintre 
acestea şi cele din programul operaţional regional; coordonează armonizarea cadrului 
instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative; organizează, în parteneriat cu Comisia 
Europeană,  evaluarea intermediară a Cadrului de sprijin comunitar şi transmite Comitetului 
de Monitorizare al acestuia, rezultatele şi concluziile evaluării. 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul Integrării 
Europene care este si Unitate de Coordonare pentru iniţiativa comunitară INTERREG, 
componenta A – Cooperare trans-frontalieră si respective Autoritate de management pentru 
componenta B – Cooperare trans-naţională şi pentru componenta C – Cooperare inter-
regională. 

Autorităţile de Management pentru Programele operaţionale sectoriale sunt Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Acestea elaborează programele 
operaţionale şi programele complement; asigură implementarea programelor operaţionale în 
concordanţa cu recomandările Comitetelor de monitorizare, cu reglementările Uniunii 
Europene şi cu principiile şi politicile comunitare; elaborează criteriile de selecţie şi evaluare 
a proiectelor, aprobă proiectele selectate de către Organismele Intermediare; asigură 
identificarea şi prevenirea iregularităţilor, recuperarea sumelor plătite necuvenit şi a celor 
neutilizate, precum şi returnarea acestora către Autoritatea de Plată. 

Comitetele de Monitorizare sunt organisme care asigură coordonarea instrumentelor 
structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, 
modul de utilizare şi impactul a acesteia cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se 
constituie un Comitet de Monitorizare pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi câte un Comitet 
de Monitorizare pentru fiecare Program Operaţional precum şi pentru Fondul de Coeziune. 
 
Autorităţile de Plată sunt organisme care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primesc 
de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale şi Fondului de Coeziune, 
asigura cheltuirea fondurilor conform normelor si obiectivelor stabilite, restituie Comisiei 
Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat. 
 
Sunt autorităţi de plata Ministerul Finanţelor Publice pentru Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi pentru Fondul de Coeziune; Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru îndeplinirea funcţiei 
de Autoritate de Plată pentru Fondul European de Orientare şi Garantare în Agricultură - 
secţiunea Orientare şi Instrumentul Financiar de Orientare Piscicolă. 
 
Organisme Intermediare sunt instituţiile desemnate de către autorităţile de management şi 
care, prin delegare de atribuţii de la acestea şi/sau de la autorităţile de plată, implementează 
măsurile din programele operaţionale, precum şi proiectele finanţate din fondul de coeziune. 
Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de 
coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază contractuală. 
Autorităţile de management şi/sau Autorităţile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele 
structurale. 
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Sunt organisme intermediare Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru 
proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finanţate prin Fondul de Coeziune; 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru proiectele de infrastructură din domeniul 
mediului, finanţate prin Fondul de Coeziune. 
 
În cadrul fiecărei Autorităţi de Management, Autoritate de Plată, Organism Intermediar, se 
constituie unităţi de audit intern.   
 
Una dintre cele mai mari probleme întâmpinate în utilizarea fondurilor comunitare este 
asigurarea cofinanţării, datorită în principal disponibilităţilor financiare reduse ale 
beneficiarilor. Pentru a veni în sprijinul acestora, autorităţile au luat o serie de masuri destinate 
să suplinească lipsa de cunoştinţe a acestora. În acest sens a fost stabilită o metodologie de 
elaborarea planurilor de finanţare multianuale.  
 
Sumele aferente cofinanţării se cuprind, după caz, in bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice autonome. 
 
In bugetul de stat sumele aferente cofinanţării fondurilor nerambursabile se cuprind prin 
bugetele ordonatorilor principali de credite care beneficiază direct de fonduri externe 
nerambursabile şi prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, sub forma 
transferurilor aferente Fondului Naţional de Preaderare. 
 
Ordonatorii principali  de credite trebuie sa-si prevadă in bugetele proprii sume pentru 
asigurarea cofinanţării.  
 
Pentru aceasta se elaborează fisele proiectelor cu finanţare nerambursabila, care se aproba ca 
anexe la bugetul ordonatorului principal de credite. Aceste fise cuprind informaţii atât pentru 
anul bugetar pentru care se elaborează bugetul, cat si estimări ale necesarului de finanţare 
pentru următorii 3 ani.  
 
Suma aferenta cofinanţării fondurilor externe neramursabile se preia in bugetul ordonatorului 
principal de credite intr-o linie bugetara intitulata „programe cu finanţare nerambursabila”, 
urmând ca, pe parcursul execuţiei bugetare, suma respectiva sa se utilizeze împreuna cu 
fondurile externe pentru finanţarea cheltuielilor aferente obiectivului pentru care acestea s-au 
acordat. 
 
A fost de asemenea stabilit cadrul sistemului de garanţii in cazul cofinanţării prin împrumuturi 
bancare11. Astfel, cofinanţarea prin împrumuturi se realizează prin: 
- Împrumuturi contractate direct de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, de la instituţii 

financiare internaţionale si subîmprumutate autorităţilor administraţiei publice locale, 
acţionând in numele unităţilor administrativ teritoriale pe care le reprezintă, sau 
operatorilor de servicii publice organizaţi sub forma regiilor autonome sau societarilor 
comerciale aflate sub autoritatea si controlul unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Imprumuturi garantate de stat, contractate de autoritati ale administraţiei publice centrale si 
locale sau de către operatorii de servicii publice de la instituţii financiare internaţionale; 

                                                 
11 Legea datoriei publice nr. 81/1999, Legea finantelor publice nr. 500/2002 si Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale 
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- Imprumuturi contractate direct de autorităţi ale administraţiei publice locale, în numele 

unităţilor administrativ teritoriale pe  care le reprezintă, în baza garanţiilor proprii; 
- Imprumuturi contractate de operatorii de servicii publice locale cu garanţia unităţilor 

administrativ teritoriale sub a căror autoritate şi control se află; 
 
Atât in cazul împrumuturilor contractate de stat, cat si in cazul garanţiilor, obligaţia 
rambursării împrumuturilor respective revine beneficiarilor finali ai acestora. 
 
In situaţia existentei mai multor proiecte de valori mici a căror cofinanţare este asigurată de 
acelaşi finanţator, acestea pot fi grupate în vederea contractării/garantării unui singur 
împrumut.  
 
Avem în vedere şi constituirea unor structuri de consultanţă pentru elaborarea şi  
îmbunătăţirea pregătirii tehnice a proiectelor, cât şi implementarea unui sistem informatic 
unitar pentru culegerea, actualizarea şi procesarea datelor atât pentru fondurile de pre-aderare 
şi pentru pregătirea sistemului Instrumentelor Structurale. 
 
Întărirea capacitaţii profesionale la nivelul administraţiei centrale si locale este o preocupare 
constantă. 
 
Strategia de formare continuă a funcţionarilor publici, parte a Strategiei naţionale de reformă a 
administraţiei publice, este orientată spre alinierea capacităţii şi performanţelor funcţionarilor 
publici din România la cerinţele posturilor echivalente din administraţiile naţionale ale statelor 
membre şi instituţiilor Uniunii Europene.    
 
 

* 
 

     *       * 
 
 
Apreciem în mod deosebit sprijinul Parlamentului European pentru derularea procesului de 
negocieri şi pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, în bune condiţii, astfel încât 
să fie respectat calendarul asumat în comun, ce prevede aderarea României la 1 ianuarie 2007.  
 
Ne exprimăm speranţa că vom beneficia în continuare de sprijinul Parlamentului European, 
inclusiv în ce priveşte cadrul financiar pentru perioada 2007-2013, indispensabil finanţării 
proiectelor adresate rezolvării problemelor majore cu care se confruntă ţara noastră.  
 
Parlamentul României este hotărât să contribuie la completarea şi perfecţionarea cadrului 
legislativ şi instituţional necesar constituirii şi funcţionării structurilor şi mecanismelor 
specifice legate de cadrul financiar, precum şi alocării eficiente a resurselor financiare pentru 
creşterea capacităţii administrative, în general şi a capacităţii de absorbţie a fondurilor 
europene, în special. 
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