
ORDIN   Nr. 1849 din 30 octombrie 2007
pentru publicarea Memorandumului de în elegere dintre România i Comisia

European  pentru punerea în aplicare a Facilit ii de tranzi ie
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 785 din 20 noiembrie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor,
    în conformitate cu dispozi iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  publicarea Memorandumului de în elegere dintre România i Comisia
European  pentru punerea în aplicare a Facilit ii de tranzi ie.
    ART. 2
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul economiei i finan elor,
                               Varujan Vosganian

    Bucure ti, 30 octombrie 2007.
    Nr. 1.849.

                            MEMORANDUM DE ÎN ELEGERE
între România i Comisia European  pentru punerea în aplicare a Facilit ii de tranzi ie

    Întrucât art. 31 din Tratatul de aderare instituie Facilitatea de tranzi ie*1) ca instrument
temporar pentru perioada începând de la aderare i pân  la sfâr itul anului 2007,
------------
    *1) Tratatul de aderare la Uniunea European  2005, JO L 157, 21.06.2005.

    întrucât Facilitatea de tranzi ie este instituit  pentru a asista în continuare noile state
membre în eforturile acestora de a- i dezvolta i consolida capacitatea judiciar i
administrativ  pentru a pune în aplicare legisla ia comunitar i pentru a încuraja
schimburile de bune practici între colegi, ca o continuare a unui sprijin financiar similar
oferit de instrumentele de preaderare,
    întrucât este important s  se men in  stabilitatea, continuitatea i simplitatea în ceea ce
prive te punerea în aplicare a structurilor i sistemelor,
    întrucât art. 31 (&4) din Tratatul de aderare stipuleaz  c  aceast  asisten  oferit  în
cadrul Facilit ii de tranzi ie este stabilit i pus  în aplicare în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 3.906/89 al Consiliului privind ajutorul economic în favoarea
anumitor ri din Europa Central i de Est,
    în consecin , Comunitatea European , reprezentat  prin Comisia European , denumit
în continuare Comisia, pe de o parte, i România, denumit  în continuare Beneficiarul, pe
de alt  parte, convin dup  cum urmeaz :



    DISPOZI II GENERALE

    ART. 1
    Defini ii
    1. Fondul Na ional (FN)
    Fondul Na ional (FN) reprezint  entitatea financiar  central  din cadrul Ministerului
Economiei i Finan elor, prin intermediul c reia fondurile Facilit ii de tranzi ie sunt
direc ionate c tre Beneficiar.
    2. Oficiul de Pl i i Contractare PHARE (OPCP)
    Oficiul de Pl i i Contractare PHARE (OPCP) este un organism din cadrul
administra iei na ionale, îns rcinat cu licita iile, contractarea i pl ile pentru proiecte în
domeniul construc iei institu ionale, precum i pentru alte proiecte, dac  se specific
astfel. Punerea în aplicare a proiectelor din punct de vedere tehnic intr  în atribu ia
responsabililor de program.
    3. Agen ia de implementare (AI)
    Agen ia de implementare (AI) este un organism de implementare din cadrul
administra iei na ionale, îns rcinat cu licita iile, contractarea, pl ile i implementarea
tehnic  a proiectelor, dac  se specific  astfel. OPCP poate ac iona în calitate de AI, de
exemplu în cadrul proiectelor de înfr ire institu ional .
    4. Coordonator na ional al asisten ei (CNA)
    Coordonatorul na ional al asisten ei (CNA) este un reprezentant al administra iei
na ionale (cu rang de ministru sau secretar de stat), îns rcinat cu programarea pe teritoriul
Beneficiarului. CNA asigur  totodat  coordonarea cu alte m suri de asisten  financiar
comunitar i este responsabil cu monitorizarea i evaluarea programelor Facilit ii de
tranzi ie.
    5. Responsabilul na ional cu autorizarea finan rii (RNAF)
    Responsabilul na ional cu autorizarea finan rii (RNAF) este un reprezentant al
administra iei na ionale (cu rang de ministru sau secretar de stat), care are deplina
autoritate i responsabilitate pentru implementarea fondurilor Facilit ii de tranzi ie.
RNAF nu poate fi simultan i CNA.
    6. Responsabilul cu autorizarea programului (RAP)
    Responsabilul cu autorizarea programului (RAP) este un reprezentant al administra iei
na ionale, care se afl  la conducerea OPCP sau a unei AI. RAP este numit de RNAF, în
urma consult rii cu CNA i r spunde în fa a RNAF pentru activit ile OPCP/AI i pentru
buna gestiune financiar  a proiectelor care urmeaz  s  fie puse în aplicare.
    7. Responsabilul de program (RP)
    Responsabilul de program (RP) este un oficial al administra iei na ionale
(minister/agen ie), care r spunde în fa a RAP al OPCP pentru implementarea tehnic  a
proiectelor în situa iile în care OPCP este responsabil cu implementarea proiectelor din
punct de vedere financiar i administrativ.
    8. Comitetul comun de monitorizare (CCM)
    Comitetul comun de monitorizare (CCM) este un comitet alc tuit din RNAF, CNA i
reprezentan ii Comisiei, îns rcinat cu revizuirea programelor Facilit ii de tranzi ie.
    9. Perseus
    Perseus reprezint  sistemul actual de raportare financiar  al Comisiei Europene.



    10. Regulament financiar (RF)
    Regulamentul financiar (RF) este aplicabil bugetului general al Comunit ilor
Europene - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002,
modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
    ART. 2
    Atribu iile RNAF
    &1
    Atribu ia general  pentru implementarea fondurilor Facilit ii de tranzi ie revine
RNAF.
    RNAF î i asum  deplina responsabilitate pentru utilizarea fondurilor Facilit ii de
tranzi ie pân  la încheierea programului. Acesta se asigur  c  sunt respectate regulile i
procedurile comunitare care au leg tur  cu raportarea i gestiunea financiar , precum i
cu achizi iile publice, concuren a i ajutorul de stat i c  exist  un sistem opera ional de
informare i raportare în cadrul proiectului. Acesta trebuie s  se asigure c  toate cazurile
reale sau presupuse de fraud i nereguli sunt raportate Comisiei. RNAF î i poate delega
responsabilit ile c tre maximum al i 2 oficiali, dar r mâne responsabilul final pentru
toate atribu iile care îi revin prin prezentul memorandum de în elegere i prin alte
acorduri.
    &2
    RNAF men ine un sistem de raportare financiar  pentru toate fondurile Facilit ii de
tranzi ie. RNAF r spunde de îndeplinirea tuturor atribu iilor care îi revin, cum ar fi, inter
alia:
    (i) s  solicite i s  gestioneze fondurile alocate de Comisie;
    (ii) s  numeasc i s  îi supervizeze pe RAP ai OPCP i ai fiec rei AI i, acolo unde
este cazul, dup  consultarea cu CNA;
    (iii) s  semneze acordurile financiare cu OPCP i cu fiecare AI, acolo unde este cazul;
    (iv) s  efectueze pl i c tre OPCP i c tre AI, acolo unde este cazul, în conformitate cu
mecanismul stabilit prin acordul financiar;
    (v) s  asigure circula ia resurselor na ionale i a altor surse de cofinan are, astfel cum
este stabilit în programele na ionale pentru Facilitatea de tranzi ie;
    (vi) s  se asigure c  un sistem de raportare financiar  (Perseus) pentru fondurile
Facilit ii de tranzi ie este actualizat în mod regulat i c  procedurile de raportare sunt
respectate întocmai de FN, OPCP sau AI (acolo unde este cazul);
    (vii) s  recupereze de la OPCP/AI, la sfâr itul programului, fondurile neutilizate;
    (viii) s  fac  parte, al turi de Comisie i de CNA, din CCM.
    &3
    Neîndeplinirea atribu iilor stabilite prin prezentul memorandum de în elegere conduce
la rambursarea fondurilor Facilit ii de tranzi ie c tre Comisie.
    ART. 3
    Agen iile de implementare
    &1
    RNAF încredin eaz  OPCP/AI implementarea Facilit ii de tranzi ie, cu renun area la
controlul ex-ante din partea Comisiei în cadrul Sistemului extins de implementare
descentralizat  (SEID), pentru care Comisia solicit  conformitatea cu criteriile stabilite în
art. 56 din RF. În cazul în care decizia Comisiei de a renun a la controlul ex-ante nu este
adoptat  înainte de data ader rii, niciun contract semnat între aceast  dat i data la care



este adoptat  decizia Comisiei nu va fi eligibil pentru asisten  prin Facilitatea de
tranzi ie.
    &2
    Comisia poate retrage în orice moment aprobarea OPCP/AI, dac  se constat
nerespectarea cerin elor art. 56 din RF.

    ACHIZI II PUBLICE

    ART. 4
    Achizi ii publice
    &1
    Procedurile de achizi ii publice se desf oar  în conformitate cu directivele comunitare
relevante i cu legisla ia na ional  privind achizi iile publice.
    &2
    Pentru proiectele de înfr ire institu ional , Manualul de twinning tip PHARE continu

 se aplice, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Actul de aderare.
    &3
    Schemele de finan are trebuie puse în aplicare în conformitate cu documentele i
procedurile standard publicate de Comisie pentru implementarea programului PHARE
dup  aderare, precum i cu alte prevederi speciale con inute în decizia de finan are sau în
fi ele de proiect.
    ART. 5
    Fiscalitate
    &1
    Proiectele finan ate din fondurile Facilit ii de tranzi ie se supun normelor fiscale
na ionale.
    &2
    Impozitele i taxele vamale nu sunt eligibile pentru finan are în cadrul Facilit ii de
tranzi ie. TVA-ul reprezint  o cheltuial  eligibil  numai atunci când este suportat în mod
real i definitiv de c tre beneficiarul final. TVA-ul care poate fi recuperat nu este sub
nicio form  eligibil, chiar dac  acesta nu este recuperat efectiv de beneficiarul final sau
de destinatarul final.

    FLUXURILE FINANCIARE

    ART. 6
    Conturile bancare
    &1
    Pentru fiecare program na ional finan at prin Facilitatea de tranzi ie, FN deschide un
cont bancar la Banca Central  sau la o banc  acreditat  de Comisie.
    Acest cont bancar cuprinde subconturi din care OPCP/AI este autorizat/autorizat  s
efectueze pl i. În situa iile în care acest sistem nu poate fi pus în aplicare, Comisia i FN
pot stabili de comun acord m suri specifice.
    &2
    În principiu, conturile bancare sunt purt toare de dobând . Valoarea dobânzii ob inute
din aceste conturi este comunicat  Comisiei.



    &3
    Opera iunile în conturile bancare se efectueaz  pe baza unui sistem de dubl
semn tur , care necesit  semn tura RNAF i a unui contabil- ef.
    &4
    FN comunic  toate informa iile relevante c tre Comisie, în ceea ce prive te toate
conturile în care au fost transferate fonduri ale Facilit ii de tranzi ie. Prin informa ii
relevante se în eleg, inter alia, numele i adresa b ncii, num rul de cont, numele
titularilor de cont, ratele dobânzii i orice alt  informa ie pe care Comisia o consider
necesar .
    ART. 7
    Cererea de fonduri de la Comisie
    &1
    Prima plat  de pân  la 20% din fonduri, reprezentând prefinan area*2), este efectuat

tre FN în urma notific rii de c tre Comisie a deciziei de finan are pentru programele
na ionale i a semn rii acordurilor de finan are (AF) dintre FN i AI/OPCP. În plus,
RNAF trebuie s  transmit  Comisiei numele RAP i o descriere a sistemului de gestiune
i control utilizat, eviden iind fluxul informa ional între FN i AI/OPCP i modul în care

se efectueaz  pl ile.
    &2
    Se efectueaz  dou  pl i ulterioare, reprezentând pl ile intermediare*3) i reînnoirea
prefinan rii, f  a dep i fiecare 30% din fonduri. Al doilea transfer se efectueaz  dup
decontarea a 5% din buget de c tre AI i OPCP. A treia plat  poate fi solicitat  dup
decontarea a 35% din bugetul total alocat.
    A patra plat  se efectueaz  dup  decontarea a 70% din bugetul total i dup  semnarea
tuturor contractelor.
    În mod excep ional, RNAF poate solicita un procent mai mare decât cel stabilit atunci
când OPCP/AI poate demonstra, prin intermediul planific rii fluxului de numerar, c
necesit ile de numerar pentru perioada urm toare dep esc acest procent.
    &3
    În situa iile în care valoarea total  a fondurilor depuse la FN, la OPCP i la AI
dep te 15% din bugetul total alocat programului, Comisia poate autoriza, în mod
excep ional, o plat , dac  RNAF furnizeaz  documente justificative relevante care
dovedesc c  obliga iile contractuale nu pot fi respectate în limita fondurilor disponibile.
    &4
    Cererile de plat , care urmeaz  s  fie certificate i aprobate de RNAF, sunt înaintate
Comisiei spre aprobare i transfer.
    Cererile de plat  trebuie înso ite de:
    (i) o declara ie de cheltuieli care prezint  suma total  a fondurilor na ionale (pentru
cofinan are) i a fondurilor Facilit ii de tranzi ie contractate i pl tite, defalcate în
subprograme, proiecte i subproiecte (unde este cazul), care s  demonstreze leg tura
dintre bugetul indicativ (adic  programul na ional) i cheltuielile i pl ile realizate
efectiv pe baza unei raport ri financiare, astfel cum este prezentat  de OPCP/AI. În acest
scop, trebuie ata at un tabel care cuprinde AI, subprogramele/proiectele pe care le
gestioneaz , precum i contractele i pl ile corespunz toare acestora;
    (ii) raportarea financiar  periodic  (Perseus), care s  indice contractele încheiate i
pl ile efectuate;



    (iii) reconcilierea bancar , inclusiv dobânda ob inut , corespunz toare conturilor
bancare deschise de FN i OPCP/AI;
    (iv) rapoartele intermediare de activitate, astfel cum este stipulat în art. 12 & 4;
    (v) o declara ie scris  din partea RNAF în care s  se men ioneze c  informa iile
cuprinse în cererile de plat  sunt corecte i c  implementarea asisten ei financiare a
Facilit ii de tranzi ie evolueaz  într-un ritm satisf tor i în conformitate cu obiectivele
stabilite prin programul na ional.
    Comisia î i rezerv  dreptul de a solicita informa ii suplimentare ca justificare a
transferurilor de fonduri.
    &5
    FN ine eviden a tuturor pl ilor primite în scopul implement rii programelor,
subprogramelor, proiectelor i subproiectelor individuale finan ate prin Facilitatea de
tranzi ie (acolo unde este cazul).
    &6
    În cazul în care pl ile efectuate de Comisie dep esc cheltuielile finale autorizate,
atunci FN trebuie s  returneze Comisiei suma în excedent, în momentul depunerii
declara iei finale.
    În cazul în care exist  pl i neefectuate (cu excep ia eventualelor rezerve contractuale
de fonduri), FN trebuie s  ofere o explica ie i o previziune, în momentul încheierii pl ii.
FN prezint  un raport trimestrial referitor la evolu ia rezervelor contractuale de fonduri i
a pl ilor neefectuate. În cazul în care aceste fonduri nu sunt pl tite contractantului, ele
sunt, de asemenea, returnate Comisiei.
------------
    *2) Astfel cum a fost definit  în art. 105 alin. (2) din Regulamentul nr. 2.342/2002 al
Comisiei.
    *3) Astfel cum au fost definite în art. 105 alin. (2) din Regulamentul nr. 2.342/2002 al
Comisiei.

    ART. 8
    Regularizarea conturilor
    &1
    Dup  maximum 16 luni de la încheierea execu iei contractelor, FN prezint  o
declara ie final  a cheltuielilor i o atestare referitoare la regularitatea, exactitatea i
veridicitatea conturilor transmise. Cheltuielile finale autorizate trebuie în acel moment s
fie egale cu valoarea original  a contractelor, dup  decontarea tuturor deducerilor i
economiilor agreate împreun  cu contractan ii pe perioada implement rii. Acestea trebuie

 fie totodat  egale cu cheltuielile efectuate, la care se adaug  eventualele rezerve
contractuale de fonduri neachitate.
    &2
    Dup  evaluarea declara iei finale de activitate, Comisia î i exprim  punctul de vedere
asupra tuturor cheltuielilor care trebuie excluse din fondurile comunitare, în cazul în care
consider  c  aceste cheltuieli nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare.
    Rezultatele verific rilor efectuate de Comisie i deciziile acesteia de a exclude unele
cheltuieli din finan ri sunt notificate în scris c tre FN, iar acesta are la dispozi ie o lun
pentru a r spunde în scris.



    În cazul în care nu se ajunge la niciun acord în termen de o lun  de la primirea
spunsului scris din partea FN, Comisia decide i stabile te sumele care sunt excluse,

având în vedere, în special, gradul de abatere constatat i natura i gravitatea acestei
înc lc ri, precum i pierderile financiare suferite de Comunitate.
    &3
    Ca urmare a deciziei la care face referire &2, toate cheltuielile neeligibile sunt
recuperate f  a aduce atingere prevederilor art. 18 referitoare la tratarea neregulilor i
nici corec iilor financiare care decurg din acestea.
    Fondurile sunt recuperate fie prin rambursare direct  efectuat  de FN, fie prin
compensare, în conformitate cu legisla ia comunitar .
    ART. 9
    Schimb rile în cadrul proiectelor
    &1
    CNA i RNAF pot solicita schimb ri de natur  pur tehnic  sau realocarea de fonduri de
la un proiect la altul în cadrul aceluia i program na ional (ajustarea programului).
    &2
    În cazul în care schimb rile sunt de natur  pur tehnic  sau realoc rile cumulate nu
dep esc 15% din proiectul/proiectele în cauz i nu implic  o modificare a
obiectivelor/rezultatelor vreunui proiect, Comisia este informat  în scris (cosemnatari
CNA i RNAF). Comisia poate ridica obiec ii în termen de 10 zile lucr toare de la
primirea notific rii. Dup  expirarea acestui termen, se consider  c  s-a primit aprobarea
Comisiei.
    &3
    Dac  schimbarea solicitat  în cadrul proiectelor vizeaz :
    - o realocare a fondurilor de pân  la 15% (cumulat) din bugetul proiectului/proiectelor
în cauz , dar implic  o schimbare a obiectivelor/rezultatelor unuia dintre proiecte; sau
    - o realocare a fondurilor de peste 15% (cumulat) din bugetul proiectelor în cauz ; sau
    - o modificare tehnic  ce implic  o schimbare în ceea ce prive te obiectivele/rezultatele
vreunui proiect; sau
    - încetarea unor proiecte în curs sau ini ierea unor noi proiecte,
cererea este înaintat  în scris (cosemnatari CNA i RNAF) Comisiei spre aprobare.
    &4
    În cazul în care cuantumul realoc rilor din cadrul programului na ional dep te 15%
din bugetul total al acestuia sau dac  obiectivele/rezultatele programului sunt modificate,
este necesar  o nou  decizie a Comisiei.
    &5
    Nu se acord  prelungiri pentru perioada de contractare a programului. În mod
excep ional i în cazuri justificate, se pot acorda prelungiri limitate ca durat  pentru
executarea contractelor.
    ART. 10
    Sumele nealocate
    CNA solicit  aprobarea scris  din partea Comisiei pentru orice activitate care urmeaz

 fie finan at  din sumele nealocate, incluse în Programul na ional pentru Facilitatea de
tranzi ie.
    ART. 11
    Transferul fondurilor c tre AI



    &1
    FN semneaz  acorduri de finan are cu OPCP i cu fiecare AI, dup  caz. Acordurile de
finan are trebuie s  respecte prevederile art. 58 din Regulamentul nr. 1.083/2006*4) al
Comisiei i s  con in  prevederi detaliate referitoare la transferul fondurilor.
    &2
    FN transfer  fonduri c tre OPCP/AI, pe baza previziunilor fluxurilor de numerar.
    &3
    OPCP/AI înainteaz  cererile de transfer c tre FN, în func ie de necesit ile proprii,
stabilite prin acordul de finan are corespunz tor.
    &4
    Pe baza cererii i a documenta iei justificative, RNAF verific  procentul de decontare
al tran ei precedente, efectuat  de c tre OPCP/AI, i, dac  cererea este justificat , RNAF
aprob  eliberarea urm toarei tran e a fondurilor. OPCP/AI efectueaz  numai pl i legate
de contractele semnate.
    &5
    FN i RNAF sunt responsabilii finali în fa a Comisiei pentru verificarea corectitudinii
transferurilor i a informa iilor în baza c rora se efectueaz  aceste transferuri.
    &6
    (acolo unde este cazul) În cazul în care FN func ioneaz  ca o agen ie de plat  pentru un
proiect, acesta efectueaz  pl ile c tre contractan i la cererea OPCP/AI. FN raporteaz
pl ile efectuate c tre OPCP/AI pentru ca datele s  fie introduse în Perseus f  întârziere.
------------
    *4) JO L 210, 31.07.2006, p. 25.

    RAPORTARE, CONTROL FINANCIAR I AUDIT

    ART. 12
    Raportare
    &1
    CNA furnizeaz  Comisiei un raport privind evolu ia implement rii proiectelor sub
responsabilitatea acesteia, dup  un model care îi este pus la dispozi ie cel pu in de dou
ori pe an, pentru preg tirea CCM, sau mai des, dac  CCM se reune te de mai multe ori.
    &2
    FN opereaz  un sistem adecvat de contabilitate analitic , sistem care cuprinde toate
opera iunile contractuale i celelalte opera iuni financiare referitoare la programele
finan ate prin Facilitatea de tranzi ie.
    &3
    RNAF se asigur  c  FN (acolo unde este cazul), OPCP i AI men in un sistem de
raportare tehnic i financiar  viabil (Perseus, cuprinzând în special date privind
precalificarea i licita iile) pentru toate fondurile Facilit ii de tranzi ie, inclusiv fondurile
transferate c tre OPCP i AI, acolo unde este cazul.
    &4
    FN redacteaz  rapoarte trimestriale de activitate privind situa ia financiar  a
programului, program rile viitoarelor licita ii, evalu rile licita iilor efectuate i
contractele acordate, modul de implementare a proiectelor, problemele întâmpinate (dac



exist ), perspective i orice alte informa ii solicitate de Comisie. Comisia poate solicita
rapoarte suplimentare ad-hoc în cazul în care circumstan ele impun acest lucru.
    FN prezint  un raport final privind evolu ia tehnic , atât în ceea ce prive te sus inerea
financiar  a Facilit ii de tranzi ie, cât i cofinan area, împreun  cu o declara ie final  de
cheltuieli, men ionat  la art. 8 & 1.
    &5
    Rapoartele scrise referitoare la întregul proces de gestiune financiar , licita ie i
contractare se p streaz  cel pu in 5 ani de la data la care Parlamentul European aprob
desc rcarea bugetar  pentru ultimul an bugetar la care se raporteaz  implementarea
Facilit ii de tranzi ie.
    Documentele referitoare la opera iuni care nu sunt încheiate sau sunt supuse unei
proceduri judiciare sunt p strate pentru o perioad  mai mare decât cea prev zut  la
primul paragraf, adic  pân  la sfâr itul anului urm tor celui în care opera iunile au fost
încheiate sau, dup  caz, celui în care a fost adoptat  o hot râre judec toreasc  final .
    ART. 13
    Sisteme de gestiune i control
    &1
    În scopul asigur rii unei bune gestiuni financiare a Facilit ii de tranzi ie în
conformitate cu principiile i standardele general acceptate, un sistem de gestiune i
control al asisten ei trebuie pus în aplicare de c tre Beneficiar. Acest sistem îndepline te
condi iile stabilite în art. 56 din RF*5) i asigur , în special, corectitudinea, legalitatea i
eligibilitatea solicit rilor privind asisten a comunitar .
    &2
    Sistemele de gestiune i control ale statului beneficiar asigur  o pist  de audit
suficient , astfel cum este definit  în art. 15 din Regulamentul nr. 1.828/2006 al Comisiei
(CE)*6).
    &3
    Autoritatea na ional  de control financiar întreprinde verific rile necesare asupra
tuturor actorilor implica i în punerea în aplicare a programului.
------------
    *5) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002,
modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
    *6) JO L 371/1, 27.12.2006.

    ART. 14
    Audit
    &1
    În fiecare an sunt transmise Comisiei un plan de audit i un rezumat al constat rilor i
recomand rilor principale ale auditurilor desf urate, împreun  cu un plan de activitate
prezentând urm rile recomand rilor auditurilor precedente. Rapoartele de audit sunt puse
la dispozi ia Comisiei.
    &2
    Conturile i opera iunile FN i, acolo unde este cazul, cele ale OPCP i ale tuturor AI
relevante pot fi verificate în mod discre ionar de c tre Comisie sau de c tre un auditor
extern contractat de aceasta, f  a aduce atingere drepturilor i responsabilit ilor
Comisiei i Cur ii de Conturi a Uniunii Europene.



    M SURI ÎMPOTRIVA NEREGULILOR I FRAUDEI

    ART. 15
    Defini ii
    &1
    Prin neregul  se în elege orice înc lcare a unei prevederi a dreptului comunitar*7)
(inclusiv a prezentului memorandum de în elegere), a deciziilor Comisiei privind
Programul na ional pentru Facilitatea de tranzi ie i a contractelor încheiate, ca urmare a
unui act sau a unei omisiuni din partea unui agent economic, care are sau ar putea avea ca
efect prejudicierea bugetului general al Comunit ilor sau a bugetelor gestionate de
acestea, printr-o cheltuial  nejustificat .
    &2
    Prin fraud  se în elege orice act sau omisiune inten ionat  privind:
    (i) utilizarea sau prezentarea unor declara ii sau documente false, incorecte ori
incomplete, care au ca efect deturnarea sau re inerea f  drept de fonduri din bugetul
general al Comunit ilor Europene ori din bugetele gestionate de acestea sau în numele
acestora;
    (ii) t inuirea de informa ii prin înc lcarea unei obliga ii specifice, având acela i efect;
    (iii) utilizarea neadecvat  a unor astfel de fonduri în alte scopuri decât cele pentru care
au fost ini ial alocate.
    &3
    Prin corup ie activ  se în elege fapta s vâr it  cu inten ie de o persoan  de a promite
sau a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unui func ionar, pentru ca acesta s
îndeplineasc  sau s  se ab in  de la îndeplinirea unui act conform cu atribu iile sale ori în
exerci iul func iilor sale, prin înc lcarea obliga iilor sale oficiale, într-o manier  care
prejudiciaz  sau este susceptibil  de a prejudicia interesele financiare ale Comunit ilor
Europene.
    Prin corup ie pasiv  se în elege fapta s vâr it  cu inten ie de un func ionar de a solicita
sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori
de a accepta o promisiune a unui astfel de avantaj, în scopul de a îndeplini sau de a se
ab ine s  îndeplineasc  un act în conformitate cu atribu iile sale ori în exercitarea
func iilor sale, prin înc lcarea obliga iilor sale oficiale, într-o manier  care prejudiciaz
sau poate prejudicia interesele financiare ale Comunit ilor Europene.
------------
    *7) Definit ca totalitatea regulilor comunitare aplicabile statului membru beneficiar.

    ART. 16
    M suri adoptate de statul beneficiar
    &1
    Beneficiarul asigur  investigarea i tratamentul satisf tor al cazurilor presupuse sau
reale de fraud i nereguli descoperite ca urmare a verific rilor na ionale sau comunitare
i instituie un mecanism de control i raportare în conformitate cu Regulamentul nr.

1.828/2006 al Comisiei*8).
    În mod deosebit, toate cazurile presupuse sau reale de fraud  sau nereguli, precum i
toate m surile legate de acestea, adoptate de autoritatea na ional , trebuie raportate f



întârziere serviciilor Comisiei. Dac  nu exist  cazuri presupuse sau reale de fraud  ori
nereguli de raportat, statul beneficiar informeaz  Comisia despre acest lucru în termen de
dou  luni de la încheierea fiec rui trimestru.
    &2
    Beneficiarul adopt  orice m sur  adecvat  pentru a preveni sau pentru a combate orice
practic  activ  ori pasiv  de corup ie în orice etap  a procedurii de achizi ie, de acordare
a finan rii sau pe perioada punerii în aplicare a contractelor respective.
    &3
    Autorit ile statului beneficiar, inclusiv personalul responsabil cu punerea în aplicare a
programului, se angajeaz  s  ia toate m surile de precau ie necesare pentru evitarea
oric rui risc de conflict de interese i s  informeze Comisia, f  întârziere, despre
existen a oric rui conflict de acest tip sau a oric rei situa ii similare care ar putea
declan a un astfel de conflict.
------------
    *8) JO L 371/1, 27.12.2006.

    ART. 17
    M suri adoptate de Comisie
    &1
    Toate deciziile de finan are i contractele încheiate pe baza acestora sunt supuse
supravegherii i controlului financiar al Comisiei (inclusiv al Oficiului European de
Lupt  Antifraud ), precum i audit rii de c tre Curtea de Conturi European .
    &2
    În scopul asigur rii unei protec ii eficiente a intereselor financiare ale Comunit ii,
Comisia poate efectua verific ri i inspec ii inopinate, în conformitate cu procedurile
prev zute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2.185/96*9).
    &3
    Controalele i misiunile de audit descrise mai sus se aplic  tuturor contractan ilor i
subcontractan ilor care au primit fonduri comunitare.
------------
    *9) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996,
JO L 292, 15.11.1996, p. 2 - 5.

    ART. 18
    Recuperarea fondurilor în caz de neregul  sau fraud
    &1
    Orice neregul  sau fraud *10) descoperit  în orice moment pe perioada punerii în
aplicare a programului sau ca rezultat al unui audit conduce la recuperarea fondurilor de

tre Comisie.
    &2
    În prim  instan , statul membru beneficiar î i asum  responsabilitatea de a investiga
neregulile.
    M surile pe care le adopt  acesta includ prevenirea, detectarea i corectarea
neregulilor, precum i aducerea acestora la cuno tin a Comisiei. Statul membru beneficiar
informeaz  Comisia despre evolu ia procedurilor legale i administrative.



    Statul membru beneficiar efectueaz  corec iile financiare cu privire la neregula
individual . Corec iile f cute de statul membru beneficiar constau în anularea total  sau
par ial  a contribu iei comunitare. Fondurile comunitare eliberate în acest fel pot fi
reutilizate de FN în cadrul Facilit ii de tranzi ie, în conformitate cu art. 9.
    &3
    În cazul în care, dup  încheierea verific rilor necesare, Comisia decide:
    a) fie c  statul membru beneficiar nu i-a respectat obliga iile asumate în temeiul art.
18 & 2;
    b) fie c  punerea în aplicare a unui proiect pare s  nu justifice par ial sau integral
asisten a financiar  alocat ;
    c) fie c  exist  serioase probleme legate de sistemele de gestiune i control care ar
putea conduce la nereguli,
Comisia poate suspenda continuarea finan rii programului în cauz i, declarându- i
motivele, poate cere ca statul membru beneficiar s  î i prezinte observa iile i, acolo unde
este cazul, s  efectueze corec ii într-un anumit interval de timp.
    &4
    La încheierea perioadei stabilite de Comisie, în cazul în care nu s-a ajuns la niciun
acord, iar statul membru nu a efectuat corec iile i inând seama de observa iile statului
membru, Comisia poate decide, în termen de 3 luni:
    a) s  reduc  sau s  anuleze orice plat  a programului în cauz ; sau
    b) s  efectueze corec iile financiare necesare, prin anularea total  sau par ial  a
asisten ei financiare acordate programului în cauz .
    Atunci când stabile te cuantumul unei corec ii, Comisia, în conformitate cu principiul
propor ionalit ii, ine seama de caracterul neregulii sau al modific rii i de amploarea i
implica iile financiare ale deficien ei constatate în cadrul sistemelor de gestiune i control
ale statului membru beneficiar.
    În absen a unei decizii legate fie de pct. a), fie de pct. b), se anuleaz  imediat
suspendarea finan rii programului.
    &5
    RNAF asigur  rambursarea oric ror fonduri neutilizate sau a oric rei sume
corespunz toare unei pl i nedatorate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data
notific rii. În cazul în care RNAF nu restituie suma datorat  Comunit ii, statul membru
beneficiar trebuie s  ramburseze aceast  sum  Comisiei. Se vor percepe dobânzi de
întârziere pentru sumele nepl tite, în conformitate cu regulile prev zute în Regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunit ilor Europene.
------------
    *10) Astfel cum este definit  la art. 15 din prezentul document.

    MONITORIZARE I EVALUARE

    ART. 19
    Monitorizare i evaluare
    &1
    Punerea în aplicare a programului pentru Facilitatea de tranzi ie este monitorizat  de
CCM. CCM este alc tuit din RNAF, CNA i serviciile Comisiei. Acesta se reune te cel
pu in de dou  ori pe an pentru a analiza toate programele finan ate prin Facilitatea de



tranzi ie, în scopul de a evalua evolu ia acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin
decizia de finan are pentru programul na ional. CCM poate recomanda schimbarea
priorit ilor i/sau realocarea fondurilor Facilit ii de tranzi ie.
    &2
    Pentru Facilitatea de tranzi ie, CCM este asistat de Subcomitetul de monitorizare
sectorial  (SCMS) care, acolo unde este cazul, cuprinde CNA, RAP din fiecare AI i
OPCP. Serviciile Comisiei sunt invitate în calitate de observatori. SMSC analizeaz  în
detaliu evolu ia fiec rui program, inclusiv componentele i contractele acestuia, regrupate
de CCM în sectoare relevante de monitorizare. Fiecare sector este supravegheat de un
SCMS, pe baza unor rapoarte periodice de monitorizare, elaborate de AI, precum i a
evalu rilor intermediare efectuate de evaluatori independen i. SCMS prezint
recomand ri legate de gestiune i proiectare i se asigur  c  acestea sunt puse în aplicare.
SCMS raporteaz  c tre CCM, c ruia îi transmite opiniile generale detaliate asupra
programelor finan ate prin Facilitatea de tranzi ie din sectorul s u de competen .
    &3
    Serviciile Comisiei se asigur  c  o evaluare ex-post este efectuat  dup  finalizarea
programului.

    DIVERSE

    ART. 20
    Vizibilitate/Publicitate
    RAP se asigur  c  au fost adoptate m surile necesare pentru o publicitate adecvat  a
tuturor activit ilor finan ate prin Facilitatea de tranzi ie.
    ART. 21
    Dispozi ii finale
    În situa ii excep ionale sau bine justificate, deciziile de finan are individuale pot
cuprinde prevederi speciale pentru punerea în aplicare a Programului na ional privind
Facilitatea de tranzi ie, care au întâietate fa  de prezentul memorandum de în elegere.
    Prezentul memorandum de în elegere poate fi modificat doar în scris prin
consim mântul p ilor.
    Prezentul memorandum de în elegere intr  în vigoare la data semn rii de cele dou

i.
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               responsabilul na ional cu autorizarea finan rii
                                9 august 2007
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