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Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:
Activitatea de raportare a neregulilor pentru fondurile ISPA este reglementata atât de
fiecare Memorandum de Finanţare ISPA Anexa III.5, cat si de Regulamentul (CEE) nr.
2168/2005 al Comisiei, de modificare a Regulamentului nr.1831/1994 privind neregulile
si recuperarea sumelor plătite necuvenit in cadrul finanţării Fondului de coeziune si
organizarea unui sistem de informare in acest domeniu.
Conform OG 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările si
completările ulterioare, art.2 a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate,
regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare,
precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza
acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine
cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.
Conform Memorandumurilor de Finanţare ISPA, “neregula” înseamnă orice încălcare a
prevederilor memorandumului de finanţare sau a legilor naţionale relevante, constând
intr-o acţiune sau omisiune a unui operator economic, care are, sau ar putea avea
efectul de a prejudicia bugetul comunitar printr-o cheltuiala nejustificata.
Totodată, Memorandumurile de finanţare prevăd in Anexa III 5 secţiunea 11 punctul (1)
ca “tarile beneficiare si Comisia vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca
informaţiile transmise rămân confidenţiale” si (2) ca “informaţiile la care se refera

aceasta înţelegere nu pot fi transmise altor persoane din tarile beneficiare sau din cadrul
instituţiilor comunitare decât celor care prin funcţia lor sunt îndreptăţite sa le cunoască”.
Conform Protocoalelor de colaborare pentru implementarea masurilor ex-ISPA in
domeniul mediului şi al transportului, Autoritatea de Management ex-ISPA (AM ex-ISPA)
întocmeşte trimestrial rapoartele de nereguli, aferente fondurilor ISPA mediu, pe baza
informaţiilor primite de la Beneficiarii Finali si Organismul intermediar OPCP si le
înaintează către Autoritatea de Certificare si Plata (ACP), în timp ce pentru sectorul
transporturi, organismele de implementare CN ADNR, CN CFR si MTI întocmesc şi
transmit rapoartele trimestriale de nereguli către ACP.
Pentru cele 4 trimestre ale anului 2009, ACP a transmis către DLAF 38 rapoarte
înaintate de AM ex-ISPA, totalizând 6.426.193,62 euro ca suma a neregulilor. Dintre
acestea, 12 cazuri sunt înaintate in trimestrul I, 10 in trimestrul II, 11 in trimestrul III si 5
in trimestrul IV. Diferenţa de 13 rapoarte, pana la cele 51 menţionate de OLAF sunt
aferente sectorului ISPA transporturi.
Rapoartele de nereguli transmise aferente anului 2009 se refera fie la sumele corecţiilor
financiare propuse de Comisia Europeană in urma misiunilor de audit ale DG Regio si
acceptate de autorităţile romane in urma procedurilor de conciliere, fie la alte cheltuieli
neeligibile menţionate in rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit din cadrul
Curţii de Conturi, fie in rapoartele de verificare a cheltuielilor emise de AM ex-ISPA.
Menţionăm că toate rapoartele transmise se refera la cheltuieli neeligibile, care sunt
clasificate ca nereguli, neexistând nici o suspiciune de frauda.
Sumele stabilite ca neeligibile de autorităţile romane sau comunitare competente fie sunt
deduse imediat din Cererile de Fonduri/Aplicaţiile de Plata transmise la Comisia
Europeană, in cazul in care ele au fost solicitate la rambursare, fie nu sunt certificate,
aceasta însemnând ca nu vor fi incluse niciodată intr-o cerere de Fonduri, implicit nu vor
fi rambursate de Comisie.
Odată cu aceasta deducere sau necertificare, având in vedere ca bugetul comunitar nu
mai este sau nu va fi afectat, cazurile de nereguli sunt declarate închise.

În conformitate cu reglementările comunitare, cheltuielile neeligibile deduse sau
necertificate pot fi înlocuite cu alte categorii de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul
proiectului, astfel încât întreaga suma prevăzuta in Memorandumul de Finanţare sa fie
rambursata in final, neafectându-se gradul de absorbţie al fondurilor ISPA.
Având în vedere că ACP este autoritatea care primeşte toate rapoartele de nereguli
emise de diferitele autorităţi implicate in gestionarea proiectelor EX-ISPA (AM ex-ISPA
şi organismele de implementare din sectorul transporturi: CN ADNR, CN CFR si MTI), le
verifică, selectează şi înaintează către DLAF, in vederea transmiterii lor la OLAF,
considerăm că ACP si DLAF pot da un răspuns complet asupra problematicii datelor
publicate de OLAF in „Raportul privind protecţia intereselor financiare ale Comunitarilor
Europene si combaterea fraudelor”.
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