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HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007, pentru jude˛ul Ialomi˛a
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2007 cu suma de 1.150 mii lei, pentru
jude˛ul Ialomi˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, ∫i alocarea acesteia bugetului local al comunei
Perie˛i, pentru finan˛area lucr„rilor privind extinderea
sistemului de alimentare cu ap„.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 3. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor este
autorizat s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón
volumul ∫i Ón structura bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 4 iulie 2007.
Nr. 721.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
pentru publicarea Acordului de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comisia European„ referitor la Programul Na˛ional PHARE 2005
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:

dintre

Guvernul

Rom‚niei

∫i

Comisia

European„ referitor la Programul Na˛ional PHARE 2005,

ce

finan˛are

cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ publicarea Acordului de
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p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat

pe

Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 282.
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ACORD DE FINANﬁARE
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ referitor la Programul Na˛ional PHARE 2005
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Comisia European„, denumit„ Ón continuare Comisia, ac˛ion‚nd pentru ∫i Ón numele Comunit„˛ii Europene,
denumit„ Ón continuare Comunitatea, pe de o parte, ∫i
Guvernul Rom‚niei, denumit Ón continuare Beneficiarul, pe de alt„ parte,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
organizarea unui comitet mixt de monitorizare pentru a
analiza situa˛ia ∫i a decide ce fi∫e de proiect vor fi
amendate.
Contribu˛ia financiar„ minim„ a beneficiarului este
determinat„ de regulile de cofinan˛are prev„zute Ón anexa
la prezentul acord.

ARTICOLUL 1

Pentru prezenta m„sur„, finan˛area nerambursabil„ CE
este disponibil„ pentru contractare p‚n„ la 30 noiembrie
2007, Ón conformitate cu dispozi˛iile prezentului acord. Toate
contractele trebuie semnate p‚n„ la aceast„ dat„. Orice
fonduri r„mase din finan˛area nerambursabil„ CE care nu
au fost contractate p‚n„ la aceast„ dat„ vor fi anulate.
Termenul limit„ pentru executarea contractelor din
finan˛area nerambursabil„ CE este 30 noiembrie 2008, cu
excep˛ia contractelor de investi˛ii ∫i de supervizare cuprinse
Ón subprogramul 4, pentru care termenul limit„ este
30 noiembrie 2009. Cu toate acestea, Ón situa˛ii
excep˛ionale Comisia poate fi de acord cu o prelungire
corespunz„toare a perioadei de contractare sau a perioadei
de executare a contractelor, dac„ aceast„ solicitare este
f„cut„ Ón timp util ∫i este justificat„ Ón mod corespunz„tor
de c„tre beneficiar. Efectuarea pl„˛ilor poate continua timp
de 18 luni dup„ termenul limit„ de executare a contractelor
pentru a Óndeplini obliga˛iile ap„rute Ón timpul execut„rii
contractelor aflate sub inciden˛a acestui program. Prezentul
acord va expira la momentul efectu„rii acestor pl„˛i. Toate
fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.
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M„sura la care se face referire Ón art. 1 va fi executat„
∫i finan˛at„ din resursele bugetare ale Comunit„˛ii, conform
prevederilor cuprinse Ón prezentul acord. Cadrul tehnic,
juridic ∫i administrativ Ón care va fi pus„ Ón aplicare m„sura
prev„zut„ la art. 1 este stabilit Ón Condi˛iile generale
anexate la Acordul-cadru din 12 martie 1991, Óncheiat Óntre
Comisie ∫i Beneficiar, ∫i completate cu prevederile
prezentului acord ∫i ale Dispozi˛iilor speciale anexate la
acesta.
Natura ∫i obiectul

Ca parte a programului s„u de asisten˛„, Comunitatea
contribuie prin fonduri nerambursabile la finan˛area
urm„toarei m„suri, prezentat„ Ón detaliu Ón anexa C:
Num„rul programului:
2005/017-553.06
Titlul:
Programul Na˛ional PHARE 2005
pentru Rom‚nia
ARTICOLUL 2
Angajamentul Comunit„˛ii

Contribu˛ia financiar„ a Comunit„˛ii este stabilit„ la
nivelul maxim de 372,29 milioane euro, denumit„ Ón
continuare finan˛area nerambursabil„ CE. Din aceast„ sum„,
300 milioane euro vor fi disponibili dup„ semnarea
prezentului acord de finan˛are. Diferen˛a de 72,29 milioane
euro va fi disponibil„ numai dup„ Óndeplinirea, cel t‚rziu la
sf‚r∫itul lunii septembrie 2006, a sistemelor de referin˛„
prev„zute Ón anexa F. Œn cazul neÓndeplinirii acestora,
Comisia va invoca art. 12.2 din anexa C ∫i va solicita

ARTICOLUL 3
Durata ∫i data de expirare
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ARTICOLUL 4
Adrese

Coresponden˛a referitoare la executarea m„surii, av‚nd men˛ionate num„rul ∫i titlul m„surii,
va fi adresat„ urm„toarelor persoane:
pentru Beneficiar:

pentru Comunitate:

Dl Istvan Jakab,
secretar de stat,
coordonatorul na˛ional al asisten˛ei,
Ministerul Finan˛elor Publice,
Bd. Mircea Vod„ nr. 44, bl. M17,
intrarea C, tronsonul 2,
Telefon: +40 21 302 52 50;
Fax: +40 21 302 52 32,
Rom‚nia

Dl Jonathan Scheele,
∫eful Delega˛iei CE,
Delega˛ia CE la Bucure∫ti,
Str. Jules Michelet nr. 18—20,
010463, Bucure∫ti,
Rom‚nia,
Fax: 00 40 21 212 88 08

ce

ARTICOLUL 5
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Num„rul de exemplare originale
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Prezentul acord este redactat Ón dou„ exemplare Ón limba englez„.
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Intrarea Ón vigoare
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ARTICOLUL 6
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Prezentul acord va intra Ón vigoare la data semn„rii de c„tre ambele p„r˛i. Nicio cheltuial„
efectuat„ Ónainte de aceast„ dat„ nu este eligibil„ Ón cadrul finan˛„rii nerambursabile CE.
Anexele fac parte integrant„ din prezentul acord.
Œncheiat la Bucure∫ti.

Din partea Comunit„˛ii,
Dl Jonathan Scheele,
∫eful Delega˛iei CE,
Delega˛ia CE la Bucure∫ti

A C O R D-C A D R U

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Din partea Beneficiarului,
Dl Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

D
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Comisia Comunit„˛ilor Europene, denumit„ Ón cele ce urmeaz„ Comisia, ac˛ion‚nd pentru ∫i Ón numele Comunit„˛ii
Economice Europene, denumit„ Ón cele ce urmeaz„ Comunitatea, pe de o parte, ∫i
Rom‚nia, pe de cealalt„ parte,
∫i Ómpreun„ denumite p„r˛i contractante,
av‚nd Ón vedere faptul c„ Rom‚nia este eligibil„ de a beneficia de Programul de asisten˛„ PHARE din partea
Comunit„˛ii, prev„zut Ón Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunit„˛ii Europene, modificat
prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
av‚nd Ón vedere faptul c„ este convenabil„ men˛ionarea Ón cele de mai jos a cadrului tehnic, legal ∫i administrativ
pentru executarea m„surilor finan˛ate Ón Rom‚nia Ón cadrul programului de asisten˛„ al Comunit„˛ii,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Pentru a promova cooperarea dintre p„r˛ile contractante Ón
scopul sprijinirii procesului reformei economice ∫i sociale din
Rom‚nia, p„r˛ile contractante sunt de acord s„ implementeze
m„suri Ón domeniul cooper„rii financiare, tehnice ∫i al altor
forme de cooperare, a∫a cum s-a specificat Ón regulamentul
mai sus men˛ionat, care vor fi finan˛ate ∫i implementate Ón
cadrul tehnic, legal ∫i administrativ stabilit Ón prezentul acord-cadru.
Detaliile specifice ale fiec„rei m„suri (sau set de m„suri) vor fi
introduse Óntr-un memorandum ce va fi convenit Óntre p„r˛ile
contractante (denumit Ón continuare memorandum de finan˛are),
pentru care este oferit un model Ón anexa nr. 2 (C).

Rom‚nia Óntreprinde toate ac˛iunile necesare pentru a
asigura executarea corespunz„toare a tuturor m„surilor.
ARTICOLUL 2

Fiecare m„sur„ finan˛at„ Ón cadrul prezentului acord-cadru
va fi implementat„ Ón conformitate cu Condi˛iile generale
din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse Ón
fiecare memorandum de finan˛are.
Memorandumul de finan˛are poate schimba sau
suplimenta Condi˛iile generale, dup„ cum va fi necesar
pentru implementarea m„surii Ón discu˛ie.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458/6.VII.2007
ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 7

Pentru problemele legate de m„surile finan˛ate Ón cadrul
prezentului acord-cadru, Comisia va fi reprezentat„ de
delega˛ia sa, imediat ce aceasta este Ónfiin˛at„ Ón
Bucure∫ti, care se va asigura, din partea Comisiei, c„
m„sura este executat„ Ón conformitate cu practicile
financiare ∫i tehnice legale.

Prezentul acord-cadru va intra Ón vigoare la data la care
p„r˛ile contractante se vor informa reciproc despre
aprobarea sa Ón conformitate cu legisla˛ia sau procedura
intern„ a fiec„rei p„r˛i. Acordul-cadru va continua s„ fie Ón
vigoare pentru o perioad„ nedefinit„, dac„ nu Ó∫i Ónceteaz„
valabilitatea prin notificarea scris„ a uneia dintre p„r˛ile
contractante c„tre cealalt„.
La Óncheierea duratei de valabilitate a prezentului acord-cadru,
orice m„sur„ aflat„ Ónc„ Ón curs de execu˛ie va fi dus„ la
Óndeplinire conform termenilor memorandumului de finan˛are
aferent ∫i Condi˛iilor generale stabilite prin prezentul acordcadru.
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ARTICOLUL 6
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Prezentul acord-cadru este Óntocmit Ón dou„ exemplare
Ón limba englez„.

or

ARTICOLUL 5

Orice disput„ legat„ de prezentul acord-cadru care nu
poate fi rezolvat„ prin consultare va fi solu˛ionat„ Ón
conformitate cu procedura de arbitraj men˛ionat„ Ón anexa B.

ARTICOLUL 8

Prevederile prezentului acord-cadru se vor aplica ∫i
cooper„rii tehnice ∫i a altor tipuri de cooperare convenite
Óntre p„r˛ile contractante, care prin natura lor nu sunt
cuprinse Óntr-un memorandum specific finan˛at Ón baza
Programului de asisten˛„ PHARE, la cererea Guvernului
Rom‚niei.
Anexele fac parte integrant„ din prezentul acord-cadru.

el

ARTICOLUL 4

C‚nd p„r˛ile contractante convin astfel, Comisia poate
delega responsabilitatea sa integral„ sau par˛ial„ privind
implementarea unei m„suri c„tre o ter˛„ parte, stat sau
agen˛ie.
Œn acest caz, termenii ∫i condi˛iile unei asemenea
deleg„ri vor fi men˛iona˛i Ón acordul ce urmeaz„ s„ fie
Óncheiat Óntre Comisie ∫i ter˛a parte, stat sau agen˛ie, cu
acordul Guvernului Rom‚niei.

Œntocmit la Bucure∫ti la 12 martie 1991.

Pentru Rom‚nia,
Eugen Dijm„rescu,
ministru de stat

Pentru Comunitate,
Frans Andriessen,
vicepre∫edinte al Comisiei Europene

ra

tu

ite

a

pe

Œntocmit la Bucure∫ti la 12 martie 1991.
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ANEXA A
la acordul de finan˛are
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CONDIﬁII GENERALE

in

fo

privind memorandumurile de finan˛are
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Œn prezentele condi˛ii generale termenul de Beneficiar va
fi Ón˛eles ca referitor la Guvernul Rom‚niei.

at

TITLUL I

es

tin

Finan˛area proiectelor

D

ARTICOLUL 1
Obliga˛ia Comunit„˛ii

Angajamentul Comunit„˛ii, denumit Ón cele ce urmeaz„
finan˛area gratuit„ a CEE, a c„rui valoare este men˛ionat„
Ón memorandumul de finan˛are va determina limita Ón cadrul
c„reia se vor desf„∫ura angajarea ∫i execu˛ia pl„˛ilor prin
contracte ∫i devize aprobate corespunz„tor.
Orice cheltuieli ce dep„∫esc finan˛area gratuit„ a CEE
vor fi suportate de Beneficiar.
ARTICOLUL 2
Disponibilitatea finan˛„rii gratuite a CEE

Acolo unde execu˛ia unei m„suri depinde de
angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale
beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finan˛area
gratuit„ a CEE va deveni disponibil„ Ón momentul Ón care
devin disponibile ∫i sumele angajate de Beneficiar ∫i/sau
celelalte surse de fonduri, conform celor prev„zute Ón
memorandumul de finan˛are.

ARTICOLUL 3
Cheltuirea

Contractele sunt eligibile pentru pl„˛i Ón baza
memorandumului de finan˛are numai dac„ sunt Óncheiate
Ónainte de data de expirare a memorandumului de
finan˛are. Pl„˛ile Ón cadrul unor asemenea contracte pot
avea loc Ón timpul unei perioade de maximum 12 luni de la
data de expirare a memorandumului de finan˛are. Orice
prelungire excep˛ional„ a acestei perioade trebuie s„ fie
aprobat„ de Comisie.
Œn cadrul limitei stabilite pentru finan˛area gratuit„ a
CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de
lucru vor fi prezentate delega˛iei Comisiei de c„tre
Beneficiar, conform agendei stabilite Ón memorandumul de
finan˛are. Documentele justificative referitoare la pl„˛ile
f„cute pentru realizarea unei anumite m„suri vor fi puse la
dispozi˛ie Ón sprijinul cererii de fonduri atunci c‚nd Comisia
o solicit„.
Oricum, Ón cadrul anumitor contracte din cadrul m„surii
poate fi prev„zut„ plata direct de c„tre Comisie c„tre
contractan˛i. Fiecare contract va indica propor˛ia ∫i
momentul efectu„rii pl„˛ii Ómpreun„ cu documentele
justificative necesare.
Pentru partea de program implementat„ de Beneficiar,
autoritatea de implementare va Ónainta un program de lucru
cu cel pu˛in 9 luni Ónainte de data de expirare a
memorandumului de finan˛are, pentru aprobarea de c„tre
Comisie a contractelor ce mai trebuie Óncheiate pentru
implementarea programului. Programul de lucru trebuie s„
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Achizi˛ionarea
ARTICOLUL 4
Generalit„˛i

Contractele de cooperare tehnic„

1. Contractele de cooperare tehnic„, ce pot lua forma
contractelor pentru studii, supravegherea lucr„rilor sau de
asisten˛„ tehnic„ vor fi Óncheiate dup„ negocierea direct„
cu consultantul sau, dac„ se justific„ din punct de vedere
tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invita˛iei la
licita˛ie.
2. Contractele vor trebui s„ fie Óntocmite, negociate ∫i
Óncheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci c‚nd se
prevede astfel Ón memorandumul de finan˛are.
3. Œn situa˛ia Ón care contractele urmeaz„ s„ fie
Óntocmite, negociate ∫i Óncheiate de Beneficiar, Comisia va
propune o list„ scurt„ cu unul sau mai mul˛i candida˛i, pe
baza criteriilor de garantare a calific„rilor, experien˛ei ∫i
independen˛ei lor, ∫i ˛in‚nd seama de disponibilitatea
acestora pentru proiectul Ón discu˛ie.
4. Œn cazul unei proceduri directe de negociere, c‚nd
Comisia a propus mai mul˛i candida˛i, Beneficiarul este
liber s„ aleag„ dintre cei propu∫i candidatul cu care
inten˛ioneaz„ s„ Óncheie contractul.
5. C‚nd exist„ recurs la o procedur„ de licitare,
contractul va fi acordat candidatului care a Ónaintat oferta
confirmat„ de Beneficiar ∫i de Comisie ca fiind cea mai
avantajoas„ din punct de vedere economic.

or

Procedura de urmat pentru Óncheierea contractelor de
lucr„ri, livr„ri ∫i de cooperare tehnic„ va fi men˛ionat„ Ón
memorandumul de finan˛are, urm‚nd principiile de mai jos.

ARTICOLUL 8

ce

TITLUL II

Rezultatele invita˛iilor la licita˛ie vor trebui publicate Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene c‚t mai repede
posibil.
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cuprind„ propuneri pentru utilizarea dob‚nzilor nete
provenite din conturile deschise Ón cursul implement„rii
programului, cu condi˛ia ca Óntreaga finan˛are gratuit„ a
CEE s„ fi fost angajat„ anterior.
Œn ceea ce prive∫te m„surile executate pe baza unor
devize estimative, Ón condi˛iile Ón care memorandumul de
finan˛are nu poate prevedea altfel, o prim„ tran∫„ de plat„,
care nu va dep„∫i 20% din totalul devizului aprobat de
Comisie, poate fi efectuat„ Ón favoarea Beneficiarului, Ón
acelea∫i condi˛ii men˛ionate la paragraful 2 de mai sus.
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TITLUL III
Acordarea de facilit„˛i
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1. Cu excep˛ia prevederilor art. 6, Comisia ∫i
Beneficiarul vor lua m„surile necesare pentru a asigura
egalitatea condi˛iilor de participare la astfel de contracte, Ón
special prin publicarea Ón timp util a invita˛iilor la licita˛ie.
Anun˛urile urmeaz„ s„ fie f„cute pentru Comunitate cel
pu˛in Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene, iar
pentru statele beneficiare, Ón jurnalele oficiale
corespunz„toare.
2. Condi˛iile generale ale contractelor trebuie s„ fie
Óntocmite Ón conformitate cu modelele din uzan˛a
interna˛ional„, cum ar fi reglement„rile generale ∫i condi˛iile
pentru contractele de livr„ri finan˛ate din fondurile PHARE.
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Condi˛ii de participare

Privilegii generale

cl

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 9
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Derogarea de la procedurile standard
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Acolo unde este recunoscut„ urgen˛a situa˛iei sau unde
aceasta este justificat„ pe baza naturii, importan˛ei reduse
sau a unor caracteristici particulare ale anumitor m„suri (de
exemplu, opera˛ii de finan˛are Ón dou„ etape, opera˛ii
multifazate, specifica˛ii tehnice particulare etc.) ∫i ale
contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu
Comisia, s„ autorizeze Ón mod excep˛ional:
— acordarea contractelor Ón urma unor invita˛ii restr‚nse
la licita˛ie;
— Óncheierea contractelor prin acord direct;
— realizarea contractelor prin departamente de lucr„ri
publice.
O astfel de derogare trebuie s„ fie men˛ionat„ Ón
memorandumul de finan˛are.
ARTICOLUL 7
Acordarea contractelor de lucr„ri ∫i livr„ri

Comisia ∫i Beneficiarul se vor asigura c„ pentru fiecare
opera˛ie oferta selectat„ este cea mai avantajoas„ din
punct de vedere economic, Ón special din punctul de
vedere al calific„rilor ∫i garan˛iilor oferite de licitatori, al
costului ∫i al calit„˛ii serviciilor, al naturii ∫i al condi˛iilor de
execu˛ie a lucr„rilor sau a livr„rilor, al costului lor de
utilizare ∫i al valorilor tehnice.

Personalului care particip„ la m„surile finan˛ate de
Comunitate, precum ∫i membrilor de familie ai acestuia li
se pot acorda avantaje, privilegii ∫i scutiri nu mai pu˛in
favorabile dec‚t cele acordate Ón mod obi∫nuit altor str„ini
angaja˛i Ón statul Beneficiarului, Ón cadrul oric„ror alte
acorduri bilaterale sau multina˛ionale ori aranjamente pentru
programe de asisten˛„ economic„ ∫i de cooperare tehnic„.
ARTICOLUL 10
Facilit„˛i de stabilire, instalare, intrare ∫i reziden˛„

Œn cazul contractelor de lucr„ri, de livr„ri sau de servicii,
persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la
procedurile de licita˛ie vor avea drept de instalare
temporar„ ∫i de reziden˛„, Ón cazurile Ón care importan˛a
contractului justific„ aceasta. Acest drept va fi ob˛inut
numai dup„ emiterea invita˛iei de participare la licita˛ie, va
servi personalului necesar efectu„rii studiilor preparatorii
pentru redactarea ofertelor ∫i va expira la o lun„ dup„
desemnarea contractantului.
Beneficiarul va permite personalului care ia parte la
contractele de lucr„ri, livr„ri sau de servicii finan˛ate de
Comunitate ∫i membrilor de familie apropia˛i ai acestuia s„
intre Ón statul Beneficiarului, s„ se stabileasc„ Ón acel stat,
s„ lucreze acolo ∫i s„ p„r„seasc„ statul respectiv, a∫a
cum o justific„ natura contractului.
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ARTICOLUL 11

astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporar„,
a∫a cum este definit prin legisla˛ia na˛ional„ a
Beneficiarului Ón ceea ce prive∫te echipamentul respectiv.

Importul ∫i reexportul de echipament

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru
importul de echipament profesional cerut pentru executarea
m„surii, Ón conformitate cu legile, regulile ∫i reglement„rile
Ón vigoare ale Beneficiarului.
Beneficiarul va acorda Ón plus persoanelor fizice ∫i
juridice care au executat contracte de lucr„ri, livr„ri sau
servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului
men˛ionat.

ARTICOLUL 14
Originea livr„rilor

Beneficiarul se declar„ de acord ca, atunci c‚nd
Comisia nu autorizeaz„ altfel, materialele ∫i livr„rile
necesare pentru executarea contractelor s„ fie originare din
Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Ceh„, Estonia,
Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Rom‚nia, Slovacia,
Slovenia ∫i Fosta Republic„ Iugoslav„ a Macedoniei.
ARTICOLUL 15
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Proceduri de efectuare a pl„˛ilor

an
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1. Pentru contractele finan˛ate din finan˛area gratuit„ a
CEE documentele de licita˛ie vor fi Óntocmite ∫i pl„˛ile vor fi
efectuate fie Ón Unit„˛i Europene de Cont (ECU), fie,
conform legilor ∫i reglement„rilor privind schimbul valutar
ale Beneficiarului, Ón valuta Beneficiarului, fie Ón valuta
statului Ón care ofertantul Ó∫i are Ónregistrat sediul de
afaceri sau Ón valuta statului Ón care sunt produse livr„rile.
2. C‚nd documentele de licita˛ie sunt Óntocmite Ón ECU,
pl„˛ile Ón cauz„ vor fi efectuate, Ón mod corespunz„tor, Ón
valuta prev„zut„ Ón contract, pe baza ratei de schimb a
ECU Ón ziua precedent„ efectu„rii pl„˛ii.
3. Beneficiarul ∫i Comisia vor lua toate m„surile
necesare pentru a asigura execu˛ia pl„˛ilor Ón cel mai scurt
timp posibil.

pe

Pentru executarea m„surilor Beneficiarul se oblig„ s„
acorde autoriza˛ii de import, precum ∫i autoriza˛ii pentru
achizi˛ionarea valutei necesare ∫i s„ aplice reglement„rile
na˛ionale privind controlul asupra schimburilor valutare, f„r„
discriminare Óntre statele membre ale Comunit„˛ii, Albania,
Bulgaria, Republica Ceh„, Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia ∫i fosta Republic„
Iugoslav„ a Macedoniei.
Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru
repatrierea fondurilor primite pentru executarea m„surii,
conform reglement„rilor de control al schimburilor valutare
Ón vigoare Ón statul Beneficiarului.

Executarea contractelor
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ARTICOLUL 12
Controlul importurilor ∫i schimburilor valutare

TITLUL IV

tu

TITLUL V
Colaborarea dintre Comisie ∫i Beneficiar
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1. Plata impozitelor, taxelor vamale ∫i a taxelor de
import nu va fi finan˛at„ din finan˛area gratuit„ a CEE.
2. Importurile Ón baza contractelor de livr„ri, Óncheiate
de autorit„˛ile Beneficiarului ∫i finan˛ate din finan˛area
gratuit„ a CEE, vor putea intra Ón statul Beneficiarului f„r„
a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import,
impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
Beneficiarul va asigura ca importurile respective s„ fie
eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate c„tre
contractant, a∫a cum se prevede Ón contract, ∫i pentru
folosin˛a imediat„, conform cerin˛elor pentru implementarea
normal„ a contractului, f„r„ a ˛ine seama de Ónt‚rzieri sau
de dispute Ón ceea ce prive∫te stabilirea taxelor vamale,
pl„˛ilor ori a impozitelor men˛ionate mai sus.
3. Contractele pentru livr„ri sau servicii oferite de firme
externe ori rom‚ne∫ti, finan˛ate din finan˛area gratuit„ a
CEE, nu vor fi supuse Ón statul Beneficiarului pl„˛ii TVA,
timbrului fiscal sau taxelor de Ónregistrare ori altor impuneri
fiscale av‚nd efect similar, indiferent dac„ aceste taxe
exist„ sau urmeaz„ s„ fie instituite.
4. Persoanele fizice ∫i juridice, inclusiv personalul
expatriat din statele membre ale Comunit„˛ii Europene,
care execut„ contracte de cooperare tehnic„ finan˛ate din
finan˛area gratuit„ a CEE vor fi scutite de la plata
impozitelor pe profit ∫i pe venit Ón statul Beneficiarului.
5. Efectele personale ∫i gospod„re∫ti importate pentru
uz personal de c„tre persoanele fizice (∫i membrii familiilor
lor), altele dec‚t cele achizi˛ionate local, angajate Ón
Óndeplinirea sarcinilor definite Ón contractele de cooperare
tehnic„ vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte
taxe ∫i impozite fiscale cu acela∫i efect, efectele personale
∫i gospod„re∫ti respective urm‚nd s„ fie reexportate sau
s„ se dispun„ de ele Ón ˛ar„, conform reglement„rilor Ón
vigoare Ón statul Beneficiarului, dup„ terminarea
contractului.
6. Persoanele fizice ∫i juridice ce import„ echipament
profesional, a∫a cum se prevede la art. 11, dac„ solicit„

ite

a

ARTICOLUL 13
Impozitare ∫i vam„

ARTICOLUL 16
Inspec˛ie ∫i evaluare

1. Comisia va avea dreptul s„ Ó∫i trimit„ proprii agen˛i
sau reprezentan˛ii corespunz„tor autoriza˛i pentru a duce la
Óndeplinire orice misiune tehnic„ sau financiar„ ori de audit
pe care o consider„ necesar„ pentru a urm„ri execu˛ia
m„surii. Œn orice caz, Comisia va comunica Ón avans
autorit„˛ilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
Beneficiarul va pune la dispozi˛ie toate informa˛iile ∫i
documentele care vor fi solicitate de aceasta ∫i va lua
toate m„surile pentru a facilita munca persoanelor
Ómputernicite s„ duc„ la Óndeplinire evalu„rile sau
inspec˛iile.
2. Beneficiarul:
a) va p„stra Ónregistr„ri ∫i documente contabile
adecvate pentru identificarea lucr„rilor, livr„rilor sau
serviciilor finan˛ate Ón baza memorandumului de finan˛are,
conform procedurilor legale de contabilitate;
b) va asigura ca agen˛ii sau reprezentan˛ii mai sus
men˛iona˛i ai Comisiei s„ aib„ dreptul de a inspecta toat„
documenta˛ia ∫i Ónregistr„rile contabile relevante, privitoare
la cele finan˛ate Ón baza memorandumului de finan˛are, ∫i
va asista Curtea de Conturi a Comunit„˛ii Europene Ón
executarea evalu„rii contabile privind utilizarea finan˛„rii
gratuite a CEE.
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Comisia va putea, de asemenea, s„ execute o evaluare
ulterioar„ ∫i o evaluare contabil„ final„ a programului. Evaluarea
ulterioar„ va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor
programelor, precum ∫i impactul asupra dezvolt„rii ∫i
restructur„rii sectorului implicat.

ce
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or

Anun˛—Adrese

an

Orice anun˛ ∫i orice acord Óntre p„r˛i, prev„zute aici,
trebuie s„ aib„ forma unei comunic„ri scrise, cu referire
explicit„ la num„rul ∫i la titlul m„surii. Astfel de anun˛uri
sau de acorduri vor fi f„cute prin scrisoare adresat„ p„r˛ii
autorizate s„ primeasc„ cele men˛ionate ∫i vor fi trimise la
adresa anun˛at„ de partea respectiv„. Œn caz de urgen˛„
sunt permise comunic„ri prin telefax, comunic„ri telegrafice
sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu condi˛ia
confirm„rii imediate prin scrisoare. Adresele sunt
men˛ionate Ón memorandumul de finan˛are.
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Comisia, pe baza rapoartelor ∫i, dup„ caz, a evalu„rii
ulterioare, va proceda la Ónchiderea oficial„ a programului
∫i va informa ˛ara beneficiar„ despre data Ónchiderii oficiale
a programului.

ARTICOLUL 19

rs
o

Beneficiarul va face rapoarte c„tre Comisie, conform
planului men˛ionat Ón memorandumul de finan˛are, pe toat„
perioada de execu˛ie a m„surii ∫i dup„ Óncheierea
acesteia.

1. Orice problem„ legat„ de executarea sau
interpretarea memorandumului de finan˛are sau a Condi˛iilor
generale va fi subiect de consultare Óntre Beneficiar ∫i
Comisie, conduc‚nd, Ón cazul Ón care este necesar, la un
amendament la memorandumul de finan˛are.
2. Œn situa˛ia Ón care se constat„ neÓndeplinirea unei
obliga˛ii stabilite Ón memorandumul de finan˛are ∫i Ón
condi˛iile generale, care nu a fost subiect al unor m„suri
de remediere luate Ón timp util, Comisia va putea suspenda
finan˛area m„surii dup„ consultarea cu Beneficiarul.
3. Beneficiarul poate renun˛a total sau par˛ial la execu˛ia
m„surii. P„r˛ile contractante vor stabilii detaliile respectivei
renun˛„ri printr-un schimb de scrisori.

pe

Ca urmare a execut„rii m„surii, Comisia poate solicita
orice explica˛ie ∫i, atunci c‚nd este necesar, poate c„dea
de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orient„ri Ón ceea
ce prive∫te m„sura care s„ fie considerat„ mai bine
adaptat„ obiectivelor avute Ón vedere.

Consult„ri—Dispute

a

Urm„rirea m„surilor

ARTICOLUL 18

ite

ARTICOLUL 17

Prevederi generale ∫i finale

tu

Evaluarea contabil„ final„ va examina datele financiare
la nivel local ale programului, oferind o p„rere
independent„ asupra corectitudinii ∫i compatibilit„˛ii
contractelor ∫i pl„˛ilor, precum ∫i asupra conformit„˛ii lor cu
prevederile memorandumului de finan˛are. Evaluarea
contabil„ final„ va stabili balan˛a fondurilor neangajate
∫i/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.

TITLUL VI
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la acordul de finan˛are

ARBITRAJ

D
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Orice disput„ Óntre p„r˛ile contractante, rezult‚nd din
acordul-cadru sau din memorandumul de finan˛are, care nu
este rezolvat„ prin aplicarea procedurilor men˛ionate la
art. 18 din Condi˛iile generale, referitoare la memorandumul
de finan˛are, va fi supus„ arbitr„rii de c„tre un tribunal de
arbitraj, dup„ cum urmeaz„:
P„r˛ile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, ∫i
Comisia, pe de alt„ parte.
Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numi˛i
dup„ cum urmeaz„:
— un arbitru va fi numit de Beneficiar;
— un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

— un al treilea arbitru (numit Ón continuare ∫i
conduc„tor) va fi numit prin acordul p„r˛ilor sau, Ón cazul
unui dezacord, de secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
Dac„ oricare dintre p„r˛i nu reu∫e∫te s„ numeasc„ un
arbitru, acesta va fi numit de conduc„tor.
Dac„ un arbitru numit conform acestei proceduri
demisioneaz„, decedeaz„ sau devine incapabil s„ Ó∫i
desf„∫oare activitatea, un alt arbitru va fi numit Ón acela∫i
mod precum ∫i arbitrul c„ruia Ói ia locul; un astfel de
succesor va avea toate puterile ∫i Óndatoririle arbitrului
ini˛ial.

ANEXA C
la acordul de finan˛are

LISTA M√SURILOR PHARE

Subprogramul 1
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553

Criterii politice — 2005/017-553.01
(Total: 44,59 milioane euro)
01.01. Sector minorit„˛i
01.02. Societate civil„
01.03. Sector reforma administra˛iei publice
01.04. Sector reforma justi˛iei
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Subprogramul 2
Subprogramul 3

Œndeplinirea criteriilor economice — 2005/017-553.02
Œndeplinirea obliga˛iilor din acquis — 2005/017-553.03
(Total: 136,69 milioane euro)
03.01. Sector finan˛e publice
03.02. Sector agricultur„
03.03. Sector mediu
03.04. Sector managementul frontierelor
03.05. Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale a Rom‚niei de protejare a
drepturilor de proprietate intelectual„ ∫i industrial„
03.06. Œnt„rirea metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere
a Asigur„rilor din Rom‚nia (CSA)
03.07. Statistica
03.08. Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii institu˛ionale a Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare din Rom‚nia (CNVM)
03.10. Consilidarea sectorului energetic
03.11. Œmbun„t„˛irea siguran˛ei ∫i calit„˛ii serviciilor ∫i a capacit„˛ii
institu˛ionale Ón sectorul transporturi
Coeziune economic„ ∫i social„ — 2005/017-553.04
(Total: 175,00 milioane euro)
04.01. Coeziune economic„ ∫i social„ Partea 1: Œmbun„t„˛irea
infrastructurii, acordarea de sprijin pentru IMM-uri, protec˛ia mediului
∫i Ómbun„t„˛irea accesului la educa˛ie ∫i instruire la nivel regional
Ón vederea cre∫terii dezvolt„rii economice
04.02. Coeziune economic„ ∫i social„ Partea a 2-a: Dezvoltarea resurselor
umane: m„suri de ocupare a for˛ei de munc„ ∫i integrare social„
04.03. Coeziune economic„ ∫i social„ Partea a 3-a: Dezvoltarea
capacit„˛ilor administrative pentru gestionarea fondurilor structurale
Ac˛iuni ∫i nevoi specifice — 2005/17-553.05
(Total: 16,01 milioane euro)
05.01. Sprijin acordat administra˛iilor care gestioneaz„ fondurile Comisiei
Europene
05.03. Sprijin pentru strategia de evaluare din Rom‚nia

PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
PHARE/2005/017-553
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Subprogramul 4
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PHARE/2005/017-553
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Subprogramul 5
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in

1. Identificare
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Anul
Cost
Autoritate de implementare
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PHARE 2005
Beneficiar
Program

Cod sector

Grup
Linii bugetare
Task Manager programare
Task Manager implementare

Rom‚nia
Program Na˛ional PHARE 2005 incluz‚nd indica˛ii privind
m„surile pentru anii 2005—2006
PHARE/2005/017-553
2005
372,29 milioane euro, contribu˛ie PHARE
Ministerul Finan˛elor Publice Ón calitate de coordonator
na˛ional al asisten˛ei
DAC
Fonduri PHARE — milioane euro
15020
35,90
15030
18,00
15040
13,59
15050
2,00
16310
33,66
16320
41,42
16362
4,66
21010
10,22
23010
3,00
24010
3,00
31110
18,50
41010
17,50
43040
121,14
53010
74,31
C
22.02.01
Josef Winfried Gruter
Giorgio Ficcarelli
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Termene de implementare orientative
Contractare p‚n„ la1)
Ultimul contract se va Óncheia Ónainte de2)

9

30/11/2007
30/11/2008, cu excep˛ia investi˛iilor din subprogramul 4 —
partea 1 ∫i partea 2 (2005/017-553.04.01 ∫i 2005/017553.04.02), precum ∫i a contractelor de supraveghere legate de
acestea, pentru care termenul limit„ este 30 noiembrie 2009
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Programul Na˛ional PHARE 2005 continu„ s„ suporte Ón
parte costurile particip„rii Rom‚niei la diferite activit„˛i
comunitare. Cu toate acestea, acest subprogram se supune
unui alt acord de finan˛are 2005.
3. Strategie
Dup„ cum se arat„ Ón Documentul strategic al Comisiei
din 2004 îProgrese Ón procesul de extindere“, Raportul
2004 demonstreaz„ c„ Rom‚nia a f„cut progrese
substan˛iale Ón direc˛ia Óndeplinirii criteriilor de la
Copenhaga. Pentru a-∫i Óncheia preg„tirile cu succes,
Rom‚nia trebuie s„ Ó∫i intensifice eforturile Ón vederea
transpunerii, implement„rii ∫i aplic„rii prevederilor acquis-ului.
Œn special, trebuie s„ continue reforma administra˛iei publice
∫i a justi˛iei. Œntre timp a fost semnat tratatul de aderare,
care este Ón curs de ratificare de c„tre statele membre.
Tratatul prevede anul 2007 ca dat„ a ader„rii Rom‚niei, cu
condi˛ia ca Rom‚nia s„ Ó∫i Óndeplineasc„ p‚n„ atunci toate
angajamentele asumate Ón timpul negocierilor, supuse
monitoriz„rii Ón anii 2005 ∫i 2006. Œn caz contrar, aderarea
poate fi am‚nat„ cu un an. Programul va furniza o
facilitate care va permite ca unele ac˛iuni urgente derivate
din procesul de monitorizare s„ fie finan˛ate prin PHARE.
Consiliul European de la Copenhaga a aprobat Ón
decembrie 2002 o foaie de parcurs detaliat„ care acoper„
perioada de preaderare a Rom‚niei. De atunci, PHARE
sprijin„ Rom‚nia pentru implementarea acestei foi de
parcurs. M„surile PHARE pentru anii premerg„tori ader„rii
∫i primii ani de dup„ aderare trebuie programate lu‚ndu-se
Ón considerare acest document ∫i ˛in‚ndu-se cont de
asemenea de Parteneriatul de aderare din 2003.
Œncep‚nd cu anul 2004, PHARE a intrat Ón sistemul de
programare multianual„. Aceasta a permis implementarea
unor strategii pe termen mai lung ∫i tratarea ultimilor ani
dinainte de aderare mai mult ca un exerci˛iu coerent unic
de programare. Totu∫i, a fost necesar„ o prioritizare,
deoarece fondurile PHARE, de∫i substan˛iale, nu ar fi
suficiente pentru acoperirea tuturor ac˛iunilor necesare Ón
procesul de aderare. Planul Na˛ional pentru Aderarea
Rom‚niei (PNAR) 2002 a identificat m„suri de peste
10 miliarde euro pentru anii 2004—2006, comparativ cu
aproximativ 1,2 miliarde euro destinate sprijinului PHARE
pentru Rom‚nia. Prin urmare, Guvernul Rom‚niei ∫i
Comisia, Ón cooperare, au identificat 8 sectoare prioritare,
pe care se va concentra sprijinul PHARE Ón aceast„
perioad„. Autorit„˛ile rom‚ne ∫i-au asumat responsabilitatea
de a elabora pentru fiecare sector o strategie, Ón care sunt
identificate obiectivele ∫i m„surile specifice fiec„ruia, prin
care se vor implementa aceste obiective.
De∫i selectiv„ prin compara˛ie cu PNAR, fiecare
strategie de sector a identificat totu∫i mai multe m„suri
dec‚t putea finan˛a PHARE. Prin urmare, era important s„
se acorde fiec„ruia dintre programele PHARE de sector un
punct central, pentru a asigura un impact semnificativ al
sprijinului Uniunii Europene. Acest punct central este
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2. Rezumatul Programului Na˛ional PHARE 2005
Programul Na˛ional PHARE 2005 continu„ s„ furnizeze
asisten˛„ Rom‚niei Ón vederea ader„rii la Uniunea
European„. Programul a fost definit lu‚ndu-se Ón
considerare Foaia de parcurs pentru Rom‚nia, aprobat„ de
Consiliul European la Copenhaga Ón decembrie 2002.
Acesta acoper„ m„surile care trebuie ini˛iate sau
implementate Ón perioada care a r„mas p‚n„ la aderare ∫i
Ón primii ani dup„ aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„. Aceste m„suri vor sprijini dezvoltarea institu˛iilor
∫i infrastructurii din Rom‚nia, necesar„ unui stat membru
pentru a beneficia Ón Óntreaga m„sur„ de statutul de
membru al Uniunii Europene ∫i care asigur„ Óndeplinirea
obliga˛iilor stabilite Ón acquis-ul comunitar.
Programul are Ón vedere de asemenea Programul de
aderare a Rom‚niei ∫i analiza inclus„ Ón Raportul Comisiei
din noiembrie 2004 privind preg„tirea Rom‚niei pentru
aderare.
Programul Na˛ional PHARE 2005 este rezultatul unui
exerci˛iu de programare multianual„, Ón care au fost
identificate, pentru 8 sectoare prioritare, toate m„surile care
vor fi ini˛iate Ón cadrul bugetelor pentru perioada 2004—2006.
Programul Na˛ional PHARE 2005 acoper„ sprijinul pentru
6 subprograme privind criteriile politice de aderare, precum
∫i preg„tirile necesare Ón vederea Óndeplinirii obliga˛iilor
deriv‚nd din acquis-ul comunitar, cu un accent deosebit pe
m„surile de coeziune economic„ ∫i social„. Mai mult,
Programul Na˛ional PHARE 2005 sprijin„ participarea
Rom‚niei la programele comunitare ∫i ia Ón considerare
m„surile cerute pentru Rom‚nia Ón primii ani de la aderare.
Œn ceea ce prive∫te criteriile politice de consolidare a
democra˛iei ∫i statului de drept ∫i a respectului fa˛„ de
drepturile omului ∫i minoritarilor, accentul se pune pe
programele multianuale de reform„ a administra˛iei publice
∫i a sistemului judiciar, prin sprijinirea minoritarilor ∫i a
societ„˛ii civile.
O parte important„ a m„surilor PHARE este menit„ s„
Óndeplineasc„ obliga˛iile care deriv„ din acquis ∫i Ón special
angajamentele de implementare asumate de Rom‚nia Ón
timpul negocierilor de aderare. M„surile propuse au Ón
vedere 4 domenii prioritare, ∫i anume finan˛ele publice,
agricultura, mediul ∫i managementul frontierelor, Ón baza
programelor de 3 ani pentru aceste domenii din 2004. Alte
subiecte vor fi sprijinite Óntr-un mod mai specific, cum ar fi
pia˛a intern„, statistica, energia ∫i transporturile.
Œn conformitate cu instruc˛iunile PHARE pentru perioada
2000—2006, sprijinul acordat coeziunii economice ∫i sociale
este Ón str‚ns„ leg„tur„ cu Planul Na˛ional de Dezvoltare
(PND) adoptat de Guvernul Rom‚niei Ón decembrie 2003.
PND acoper„ o perioad„ de 3 ani.
Facilitatea de ac˛iuni specifice furnizeaz„ un instrument
flexibil de sprijinire a ac˛iunilor mici, dar cu importan˛„,
inclusiv m„surile menite s„ ajute Rom‚nia Ón primii ani
dup„ aderare.

1) Œn nicio situa˛ie perioada de contractare pentru proiectele implementate Ón cadrul acestui program nu va dep„∫i 3 ani de la data
angajamentului global [art. 166 (2) FR].
2) Angajamentele bugetare care nu au generat pl„˛i Ón perioada celor 3 ani, Óncep‚nd de la data semn„rii, vor fi anulate [art. 77 (3) FR].
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Subprogramul 4 îCoeziune economic„ ∫i social„“ con˛ine
programul sectorului prioritar pentru coeziune economic„ ∫i
social„. Acest program permite Rom‚niei s„ se
familiarizeze cu cerin˛ele de structur„ ∫i management
necesare pentru absorb˛ia fondurilor structurale ∫i s„
preg„teasc„ primele proiecte de sprijin postaderare.
Subprogramul 5 îAc˛iuni ∫i nevoi specifice“ con˛ine o
facilitate care va permite Guvernului Rom‚niei s„ abordeze
m„surile la scar„ mic„ ∫i ac˛iunile urgente necesare
identificate Ón cursul negocierilor Ón derulare ∫i Ón primii ani
dup„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„.
Subprogramul 6 îParticiparea la programele ∫i agen˛iile
comunitare ∫i sprijin pentru beneficiarii finali“ furnizeaz„ sprijin
Rom‚niei pentru participarea la activit„˛i specifice comunitare
Ón perioada premerg„toare ader„rii. Acest subprogram se
supune unui acord de finan˛are separat din 2005.
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4. Obiective ∫i priorit„˛i

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

Œn acest capitol sunt descrise m„surile 3) prev„zute
pentru anul bugetar 2005 finan˛ate de PHARE, Ómp„r˛ite pe
cele 6 subprograme de mai sus. Acestea se adreseaz„
programelor multianuale ale sectoarelor prioritare,
accentu‚nd priorit„˛ile PHARE, implementarea principalelor
sarcini pentru perioada 2004—2006 ∫i sarcinile specifice
prev„zute s„ demareze Ón cadrul Programului Na˛ional
PHARE 2005. Prezint„, de asemenea, grupul de m„suri
propuse pentru completarea sectoarelor prioritare din
Programul Na˛ional PHARE 2005 prin implementarea
sarcinilor specifice. Aceste sarcini provin Ón principal din
cerin˛ele specifice generate de acquis-ul comunitar sau din
dorin˛a de participare a Rom‚niei la anumite politici
comunitare.

SUBPROGRAMUL 1

Criterii politice — 2005/017-553.01
(Total: 44,59 milioane euro)
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identificat Ón cap. 4 prin priorit„˛ile PHARE. Mai mult,
maturitatea propunerilor (pe baza unei evalu„ri f„cute cu
scopul de a observa dac„ preg„tirile sunt suficient de
avansate pentru a permite demararea activit„˛ilor la scurt
timp dup„ semnarea acordului de finan˛are) constituie un
factor decisiv Ón selectarea m„surilor. Maturitatea determina
de asemenea Ón mare m„sur„ echilibrul Óntre componentele
programului.
Ca ∫i Ón anii preceden˛i, Programul Na˛ional PHARE
2005 Ó∫i orienteaz„ structura Ón conformitate cu criteriile de
la Copenhaga, acoperind Ón acela∫i timp participarea la
programele comunitare ∫i abordarea unor ˛inte specifice.
Acesta este Ómp„r˛it Ón 6 subprograme, descrise Ón cele ce
urmeaz„.
Subprogramul 1 îCriterii politice“ include 3 sectoare
prioritare ∫i 4 nevoi specifice, identificate ca fiind specifice
pentru bugetul anului 2005. Aceste m„suri vor sprijini
Rom‚nia Ón Óndeplinirea nevoilor urgente de dezvoltare a
sistemului democratic ∫i a institu˛iilor publice ∫i Ón
consolidarea statului de drept. Cele 3 sectoare prioritare
sunt reforma administra˛iei publice, reforma justi˛iei ∫i
problemele minorit„˛ilor. Mai mult, sectorul societate civil„
va fi ∫i el finan˛at prin Programul Na˛ional PHARE 2005.
Subprogramul 2 îCriterii economice“ a continuat Ón
programul 2004 eforturile demarate prin Programul Na˛ional
PHARE 2003. Pentru anul bugetar 2005 nu au fost
identificate ac˛iuni specifice.
Subprogramul 3 îŒndeplinirea obliga˛iilor din acquis“
include 4 sectoare prioritare ∫i 11 proiecte identificate doar
pentru anul bugetar 2005. Cele 4 sectoare sunt finan˛e
publice, agricultur„, mediu ∫i managementul frontierelor. Œn
vederea Óndeplinirii nevoilor specifice pentru a fi acoperite
prin programul 2005, au fost identificate alte 5 proiecte Ón
urm„toarele domenii: statistic„, pia˛„ intern„, energie ∫i
transporturi.
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A. DEZVOLTAREA DEMOCRAﬁIEI, RESPECTAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I ALE MINORIT√ﬁILOR

PHARE/2005/017/553.01.01. Sectorul minorit„˛i
Fonduri PHARE: 11,0 milioane euro
Acest sector se adreseaz„ includerii sociale a popula˛iei
roma Ón Rom‚nia, prin promovarea particip„rii la via˛a
social„, economic„ ∫i cultural„ a societ„˛ii rom‚ne∫ti.
Œn preg„tirea pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„ ∫i Ón preg„tirea implement„rii fondurilor
structurale ale Uniunii Europeane, includerea popula˛iei

roma este una dintre categoriile prioritare Ón cadrul
m„surilor de resurse umane ∫i includere social„ con˛inute
Ón subprogramul 4 îCoeziune economic„ ∫i social„“.
Œn acela∫i timp, acest program multianual de sector
numit îMinorit„˛i“, ce vizeaz„ includerea popula˛iei roma,
este o continuare important„ a programelor PHARE
precedente, menite s„ consolideze capacitatea ∫i preg„tirea
institu˛iilor publice la nivel na˛ional, jude˛ean ∫i municipal
pentru a lucra Ómpreun„ cu reprezentan˛ii popula˛iei roma.

Programul multianual se axeaz„ pe urm„toarele:
Priorit„˛i PHARE

Dezvoltarea cadrului ∫i modelelor institu˛ionale
pentru realizarea includerii sociale

Sarcini principale

Sprijin permanent pentru crearea capacit„˛ii institu˛ionale la nivel
na˛ional pentru coordonarea ∫i monitorizarea implement„rii
Strategiei na˛ionale de Ómbun„t„˛ire a situa˛iei popula˛iei roma,
precum ∫i pentru Ómbun„t„˛riea cooper„rii Óntre institu˛iile
partenere pentru implementarea m„surilor de integrare social„
specifice la nivel na˛ional, jude˛ean ∫i local.

3) Fiecare m„sur„ prev„zut„ a fi implementat„ prin acest program are urm„torul cod: PHARE/2005/017-553, care se continu„ cu un sistem de
numerotare prin care se identific„ subprogramul ∫i m„sura.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Priorit„˛i PHARE
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Sarcini principale

Furnizarea de documente de identitate popula˛iei roma, pentru a
contribui Ón felul acesta la Ómbun„t„˛irea accesului la educa˛ie,
ocupare a for˛ei de munc„, asisten˛„ social„ ∫i alte drepturi
sociale.
Implementarea unei campanii largi de con∫tientizare public„
privind aspecte ale popula˛iei roma care s„ vizeze at‚t popula˛ia
nonroma, c‚t ∫i popula˛ia roma.
Continuarea schemei de grant Ón parteneriat pentru proiectele
de dezvoltare a comunit„˛ii ale autorit„˛ilor locale cu
comunitatea roma, pentru a facilita ini˛iativele de Ómbun„t„˛ire a
situa˛iei popula˛iei roma.
Concentrarea pe dezvoltarea institu˛ional„ ∫i a capacit„˛ilor ∫i,
de asemenea, ameliorarea mediului educa˛ional Ón ∫coli unde
exist„ problema includerii grupurilor dezavantajate, cu un accent
special pe popula˛ia roma.

Accesul grupurilor dezavantajate la educa˛ie
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Instruirea inspectorilor ∫colari din jude˛ele recent implicate Ón
domeniul educa˛iei incluzive, asigur‚ndu-se astfel o standardizare
la nivel na˛ional.
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Consolidarea programului de mediatori ∫colari la nivel na˛ional,
Ómbun„t„˛indu-se astfel interfa˛a Óntre copil, p„rin˛i ∫i
comunitatea roma.
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Instruirea cadrelor didactice pentru educa˛ia pre∫colar„ timpurie
∫i educa˛ia remedial„.

Asigurarea evalu„rii, inclusiv evaluarea impactului ∫i existen˛a
unor campanii de con∫tientizare la nivel na˛ional pentru
schemele de educa˛ie incluziv„ ∫i comportament multicultural.
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Elaborarea ∫i extinderea programei ∫colare pentru Programul îa
doua ∫ans„“ (∫coala primar„ ∫i gimnazial„), corect‚nd Ón felul
acesta renun˛area ∫i sporind num„rul de copii roma care Ó∫i
definitiveaz„ educa˛ia obligatorie.
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Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor sarcini specifice:
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Sarcini care vor demara cu fonduri 2005
Gestionarea unei scheme de grant destinate abord„rii problemelor legate de identitatea roma
Implementarea unei scheme de grant destinate abord„rii problemelor legate de identitatea roma
Sprijin pentru implementarea strategiilor jude˛ene ale inspectoratelor ∫colare — schema de grant ∫i asisten˛„ tehnic„
PHARE/2005/017-553.01.02. Societatea civil„
Fonduri PHARE: 2,0 milioane euro
Aceast„ m„sur„ are ca scop intensificarea Ón continuare
a contribu˛iei ONG-urilor la o societate democratic„ ∫i
continuarea sprijinirii cet„˛enilor Ón exercitarea drepturilor ∫i
responsabilit„˛ilor ce le revin. Acest obiectiv va fi Óndeplinit
prin:
1. Sprijinirea ONG-urilor pentru consolidarea Ón
continuare a re˛elei de birouri pentru consilierea cet„˛enilor
(Citizens Advice Bureaux — CAB) ∫i sporirea eficien˛ei ∫i
eficacit„˛ii serviciilor acestora.
2. Œnt„rirea Ón continuare a rolului ONG-urilor Ón sprijinul
acordat democra˛iei, statului de drept, drepturilor omului,
inclusiv drepturilor minorit„˛ilor, libert„˛ii de expresie ∫i
4)

independen˛ei media, independen˛ei justi˛iei ∫i luptei
Ómpotriva corup˛iei.
Toate componentele M„surii 01.02 îSocietatea civil„“ vor
fi administrate de Funda˛ia pentru Dezvoltarea Societ„˛ii
Civile din Rom‚nia (FDSC)4). Agen˛ia de implementare va
Óncheia un contract de servicii cu FDSC prin procedura de
negociere cu o singur„ ofert„.
Œn cadrul acestui acord, FDSC va primi costurile
administrative necesare, care nu vor dep„∫i 7,25% din
buget, inclusiv costurile de audit. FDSC va fi beneficiar„
eligibil„ a programului doar pentru pl„˛ile aferente acestor costuri
administrative. Prin statutul s„u de organiza˛ie nonprofit,
FDSC va fi exceptat„ de la obliga˛iile prev„zute de
contractul standard de servicii referitor la garan˛iile bancare.

FDSC este o organiza˛ie nonprofit specializat„ Ón administrarea programelor societ„˛ii civile, care a fost Ónfiin˛at„ Ón acest scop
cu sprijin PHARE.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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B. DEZVOLTAREA INSTITUﬁIILOR DIN ROM¬NIA

Asisten˛a PHARE va oferi o contribu˛ie semnificativ„
pentru implementarea m„surilor privind reforma prev„zute
de cele 3 domenii prioritare identificate Ón cadrul strategiei;
— reforma func˛iei publice, prin crearea unui corp
profesionist de func˛ionari publici, stabil ∫i apolitic;
— reforma administra˛iei publice locale, prin continuarea
procesului de descentralizare/deconcentrare.
Prioritatea îŒmbun„t„˛irea procesului de formulare ∫i
coordonare a politicilor“, a∫a cum a fost identificat„ Ón
programul multianual 2004, va fi abordat„ de Guvern prin
resurse proprii ∫i prin alte resurse.

PHARE/2005/017-553.01.03. Sectorul reforma
administra˛iei publice
Fonduri PHARE alocate: 13,59 milioane euro
Strategia privind accelerarea reformei administra˛iei
publice Ón Rom‚nia pentru perioada 2004—2006 vizeaz„
dezvoltarea unui sistem al administra˛iei publice care s„
Óndeplineasc„ standardele ∫i valorile europene ale
transparen˛ei, predictibilit„˛ii, gestion„rii resurselor,
adaptabilit„˛ii ∫i eficien˛ei.
Programul multianual se va axa pe:
Priorit„˛i PHARE

Sarcini principale

• Contribu˛ia la dezvoltarea condi˛iilor de atragere ∫i
men˛inere a personalului calificat Ón sistemul administra˛iei
publice, prin implementarea reformei salariz„rii, prin crearea
unui cadru legal corespunz„tor pentru selec˛ia, evaluarea
∫i promovarea pe criterii de performan˛„ a func˛ionarilor
publici ∫i instruirea acestora
• Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale a institu˛iilor responsabile
pentru impementarea reformei
• Œmbun„t„˛irea sistemului informatic pentru dezvoltarea
resurselor umane
• Œmbun„t„˛irea calit„˛ii serviciilor publice, av‚ndu-se Ón vedere
mai buna comunicare cu cet„˛enii, servicii prompte
∫i de calitate ∫i o mai bun„ corelare a acestora cu nevoile locale
• O desemnare coerent„ ∫i eficient„ a responsabilit„˛ilor,
resurselor financiare ∫i drepturilor la toate nivelele
administra˛iei publice locale
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Reforma func˛iei publice
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Reforma administra˛iei publice locale — procesul
de descentralizare/deconcentrare
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Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice, care se adreseaz„
exclusiv primelor dou„ priorit„˛i. Procesul de formulare a politicilor va fi abordat Óncep‚nd cu anul 2005.
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Sarcini care vor demara cu fonduri 2005
Dezvoltarea competen˛elor resurselor umane Ón cadrul sistemului func˛ionarilor publici din Rom‚nia, implementarea
standardelor etice pentru func˛ionarii publici ∫i sporirea responsabiliz„rii ∫i transparen˛ei serviciului func˛ionarilor publici
Adaptarea schemei tinerilor profesioni∫ti la nevoile reformei func˛ionarilor publici
Œnt„rirea capacit„˛ii de instruire a Institutului Na˛ional de Administra˛ie (INA) ∫i a centrelor regionale de formare
continu„ pentru administra˛ia public„ local„ (CRFCAPL)
Suport logistic pentru INA ∫i CRFCAPL
Œnt„rirea capacit„˛ii administra˛iei publice locale pentru gesionarea serviciilor descentralizate

PHARE/2005/017-553.01.04. Sectorul reforma justi˛iei
Fonduri PHARE alocate: 18,00 milioane euro
Acest sector vizeaz„ asisten˛a pentru sporirea independen˛ei, profesionalismului ∫i a capacit„˛ii de administrare a
sistemului judiciar din Rom‚nia.
Asisten˛a PHARE va contribui semnificativ la realizarea obiectivelor asumate de Ministerul Justi˛iei Ón cadrul
Strategiei pentru reforma justi˛iei ∫i va completa eforturile na˛ionale Ón cele 4 priorit„˛i.
Programul multianual se axeaz„ pe urm„toarele:
Priorit„˛i PHARE

Construirea unui sistem judiciar independent
Ón Rom‚nia

Construirea unui sistem judiciar profesionist

Sarcini principale

Contribu˛ia la Ónfiin˛area:
• unui consiliu superior al magistraturii (CSM) complet
func˛ional, care s„ dispun„ de mijloacele necesare pentru
Óndeplinirea rolului s„u de garant al independen˛ei
• unor instan˛e specializate func˛ionale
Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii institu˛ionale ∫i a strategiei de
instruire la nivelul Institutului Na˛ional al Magistraturii (INM)
∫i al ™colii Na˛ionale de Grefieri (SNG)

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Sarcini principale

Œmbun„t„˛irea administr„rii ∫i accesului la justi˛ie

Contribu˛ia la Ónfiin˛area:
• unui sistem de mediere func˛ional
• unui cadru legal ∫i institu˛ional Ómbun„t„˛it, care s„ asigure
sprijinul legal Ón cauze civile ∫i penale
• transparen˛ei actului de justi˛ie
Dotarea Óntregului sistem judiciar cu echipamente IT, Ón
scopul cre„rii ∫i punerii Ón func˛iune a unui sistem
automatizat de management al instan˛elor

Construirea unui sistem eficient de management judiciar

Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
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Obiectiv de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru anul 2005
Asisten˛„ pentru Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Acordarea Ón continuare de asisten˛„ INM pentru aplicarea cu succes a strategiei de instruire
Acordarea Ón continuare de asisten˛„ privind sprijinirea eforturilor SNG pentru Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale ∫i a
politicilor de instruire
Sprijin pentru consolidarea cadrului institu˛ional ∫i legislativ Ón domeniul cooper„rii judiciare interna˛ionale
Dotarea Ón vederea asigur„rii func˛ion„rii corespunz„toare a re˛elelor interna˛ionale de cooperare judiciar„
Œmbun„t„˛irea eficien˛ei sistemului de eliberare condi˛ionat„ ∫i protec˛ie a victimelor, Ón conformitate cu cele mai bune
practici ale Uniunii Europene
Consolidarea capacit„˛ii institu˛ionale ∫i administrative a Ministerului Justi˛iei ∫i a Ministerului Public (Parchetului)
Œmbun„t„˛irea transparen˛ei activit„˛ii instan˛elor ∫i Parchetului
Continuarea automatiz„rii sistemului judiciar
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Œndeplinirea criteriilor economice — 2005/017-553.02
Acest subprogram nu se aplic„ pentru 2005.
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Œndeplinirea obliga˛iilor referitoare la acquis — 2005/017-553.03
(Total: 136,69 milioane euro)
Acest subprogram se concentreaz„ pe 4 sectoare prioritare: finan˛e publice, agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, mediu
∫i managementul frontierelor.
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PHARE/2005/017-553.03.01. Sectorul finan˛e publice
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Fonduri PHARE alocate: 35,9 milioane euro
Obiectivul general al acestui sector prioritar este Ómbun„t„˛irea capacit„˛ii legislative ∫i administrative a Ministerului
Finan˛elor Publice, precum ∫i a Cur˛ii Rom‚ne de Conturi.

D

es

Programul multianual se axeaz„ pe urm„toarele:
Priorit„˛i PHARE

Legisla˛ie privind sistemul de impozitare
∫i sistemul de administra˛ie fiscal„

Obiective principale

Armonizarea deplin„ cu acquis-ul comunitar
Asigurarea compatibilit„˛ii legisla˛iei fiscale cu prevederile
acquis-ului ∫i consolidarea reformei administra˛iei fiscale
Aceast„ prioritate urm„re∫te:
• transpunerea legisla˛iei comunitare Ón domeniul impozit„rii
∫i administr„rii fiscale ∫i implementarea acesteia Ón
legisla˛ia na˛ional„
• consolidarea capacit„˛ii ∫i Ómbun„t„˛irea procedurilor de
lucru ale administra˛iei fiscale, pentru a asigura aplicarea
unitar„ ∫i corect„ a legisla˛iei Ón domeniul impozit„rii
directe ∫i indirecte
• reducerea fraudei ∫i a evaziunii fiscale
• Ómbun„t„˛irea cadrului legislativ Ón vederea armoniz„rii
legisla˛iei cu codul de conduit„ privind impozitarea
afacerilor
• dezvoltarea serviciilor de asisten˛„ a contribuabililor ∫i
campanii de educa˛ie fiscal„
• formarea profesional„ a personalului cu privire la noua
legisla˛ie fiscal„ ∫i cre∫terea nivelului de profesionalism ∫i
integritate ale administra˛iei fiscale

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Priorit„˛i PHARE

Obiective principale

an

el

or

fiz
i

ce

Managementul finan˛elor publice

• asigurarea aplic„rii cadrului legal (norme ∫i proceduri) Ón
vederea Ómbun„t„˛irii serviciilor electronice pentru
contribuabili (persoane fizice ∫i juridice)
Contribu˛ia la dezvoltarea:
• cadrului institu˛ional ∫i procedural pentru asigurarea
managementului financiar eficient al fondurilor
comunitare/structurale
• unui sistem eficient de management financiar ∫i de control
• func˛iei de audit public intern
• situa˛iilor financiare consolidate ∫i a rapoartelor consolidate
cu privire la execu˛ia bugetar„
• capacit„˛ii administrative a unit„˛ii de coordonare create
pentru asigurarea transparen˛ei ∫i eficien˛ei fluxurilor
financiare c„tre ∫i de la bugetul Uniunii Europene
• sistemului de achizi˛ii publice
• managementului riscului privind portofoliul datoriei publice
a Guvernului
• ™colii de Finan˛e Publice, pentru a asigura o preg„tire
profesional„ la cele mai Ónalte standarde a personalului
Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i a altor institu˛ii
interesate
Continuarea dezvolt„rii infrastructurii IT, pentru a ob˛ine:
• aplicarea eficient„ a reglement„rilor financiar-fiscale, pe
baza unei legisla˛ii armonizate ∫i a noilor metode de lucru
• un nivel ridicat al compatibilit„˛ii cu sistemele informatice
similare utilizate Ón ˛„rile Uniunii Europene
• modernizarea sistemului informatic
• Ómbun„t„˛irea serviciilor oferite contribuabililor, precum ∫i
utilizatorilor finali interni ai sistemului
• Biroul central de leg„tur„ pentru TVA ∫i Biroul cental de
leg„tur„ pentru accize, opera˛ionale
• dezvoltarea capacit„˛ii personalului de a gestiona
infrastructura informatic„ ∫i de comunica˛ii ∫i programele de
operare aferente
• interconectivitatea cu Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
• Œnt„rirea capacit„˛ii generale a Cur˛ii de Conturi prin
introducerea metodelor moderne de audit, Ón conformitate
cu standardele de audit interna˛ional acceptate ∫i cu cele
mai bune practici europene
• Crearea unui personal de Ónalt nivel profesional, preocupat
Ón mod constant de Ómbun„t„˛irea performan˛elor
profesionale
• Dezvoltarea unui suport tehnic ∫i logistic modern ∫i
adecvat ∫i a unei bune comunic„ri interne ∫i externe
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Dezvoltarea infrastructurii IT
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Curtea de Conturi

Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Finalizarea procesului de armonizare a legisla˛iei fiscale ∫i consolidarea admnistra˛iei fiscale
Continuarea dezvolt„rii cadrului legal ∫i a capacit„˛ii de administrare pentru Ónt„rirea managementului finan˛elor publice
Continuarea implement„rii strategiei IT
Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii institu˛ionale a Cur˛ii de Conturi din Rom‚nia
PHARE/2005/017-553.03.02. Sectorul agricultur„
Fonduri PHARE alocate: 18,5 milioane euro
Scopul Programului sectorial pentru agricultur„ este sus˛inerea Rom‚niei pentru dezvoltarea capacit„˛ii
administrative ∫i de management, precum ∫i a abilit„˛ilor de inspec˛ie ∫i monitorizare necesare Ón contextul Politicii
Agricole Comune (PAC) ∫i a fondurilor rurale ∫i pentru agricultur„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Acest program multianual se concentreaz„ pe urm„toarele aspecte:
Priorit„˛i PHARE

Obiective specifice

Dezvoltarea unui program opera˛ional pentru dezvoltare
rural„ complet, ce va putea fi implementat imediat
Acordarea de asisten˛„ Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale Ón demersul de a-∫i dezvolta capacitatea
ca autoritate de management pentru fondurile de dezvoltare
rural„, pentru a dezvolta ∫i implementa eficient programul
opera˛ional pentru dezvoltare rural„
Consolidarea capacit„˛ii ministerului de a efectua analiza ∫i
evaluarea m„surilor luate sau care au fost propuse, Ón
contextul concentr„rii pe obiectivele PAC
M„suri de sus˛inere pentru armonizarea deplin„ a legisla˛iei
privind pescuitul ∫i acvacultura cu acquis-ul comunitar
Implementarea acquis-ului privind materialul forestier
reproductiv
Continuarea consolid„rii structurilor SAPARD la nivel central
∫i regional
Fondul European de Orientare ∫i Garantare Agricol„ — Œnfiin˛area:
FEOGA
• unei agen˛ii de pl„˛i (AP); aceasta va acoperi de
asemenea pl„˛ile pentru Fondul de Dezvoltare Rural„;
Agen˛ia SAPARD va fuziona cu AP Ónainte de data
ader„rii;
• Sistemului de Informare Agricol„ (AIS — Agricultural
Information System), av‚nd rolul de a transmite date c„tre
Direc˛ia General„ Agricultur„ din cadrul Comisiei Europene
∫i Eurostat ∫i c„tre produc„tori;
• Re˛elei Informatice de Contabilitate Agricol„ (FADN —
Farm Accountancy Data Network), care va constitui baza
pentru ob˛inerea necesarului de date statistice ∫i analitice;
• Sistemului Integrat de Administrare ∫i Control (IACS —
Integrated Administration and Control System), ca baz„
pentru pl„˛ile PAC;
• infrastructurii ∫i legisla˛iei necesare pentru armonizarea
sectorului fructelor ∫i legumelor Ón conformitate cu cerin˛ele
Uniunii Europene;
• infrastructurii ∫i legisla˛iei necesare pentru armonizarea
sectorului vinurilor Ón conformitate cu cerin˛ele acquis-ului;
• sistemului de management al cotelor de lapte, armonizat
Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii Europene;
• sistemului de clasificare a carcaselor Ón conformitate cu
cerin˛ele Uniunii Europene
Siguran˛a alimentelor
• Dezvoltarea unui sistem rom‚nesc pentru siguran˛a
alimentelor coordonat de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i implementarea
continu„ a serviciilor fitosanitare
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Politica de dezvoltare rural„ ∫i PAC

Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
Obiective de Óndeplinit Óncep‚nd cu aloc„rile financiare pentru 2005
Asisten˛„ tehnic„ pentru personalul autorit„˛ii de management ∫i pentru organismele implicate Ón procesul de
programare ∫i Ónfiin˛area sistemului de implementare
Asisten˛„ tehnic„ pentru evaluarea ex ante a Programului de dezvoltare rural„
Investi˛ii pentru autoritatea de management
Instruire la nivel regional ∫i local pentru cre∫terea absorb˛iei FDR ∫i FEOGA pentru a asigura realizarea de propuneri
de proiecte mature pentru dezvoltarea rural„, pentru to˛i factorii implica˛i
Achizi˛ionarea echipamentului pentru sectorul piscicol ∫i acvacultur„
Achizi˛ionarea echipamentului pentru func˛ionarea eficient„ a agen˛iei de pl„˛i
Achizi˛ionarea echipamentului pentru func˛ionarea eficient„ a fondului FEOGA
Achizi˛ionarea echipamentului pentru operarea eficient„ a unui sistem SIA la nivel regional ∫i local
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Achizi˛ionarea echipamentului pentru func˛ionarea eficient„ a IACS la nivel central ∫i regional
Stabilirea unor unit„˛i pentru testarea fructelor ∫i legumelor ∫i achizi˛ionarea unui echipament specific pentru dotarea
re˛elei de laboratoare existente
Achizi˛ionarea echipamentului pentru dou„ laboratoare semidotate pentru controlul vinurilor
Achizi˛ionarea echipamentului pentru o Ónregistrare eficient„ a datelor privind calitatea laptelui ∫i a re˛elei de comunicare
Achizi˛ionarea echipamentului pentru stabilirea unei Ónregistr„ri eficiente conform sistemului de clasificare a carcaselor
Achizi˛ionarea echipamentului IT ∫i de comunicare pentru dezvoltarea RSVFSA pentru RASFF, TRACES ∫i pentru 5 laboratoare
regionale de control al laptelui
Twinning pentru dezvoltarea ∫i implementarea serviciilor veterinare Ón conformitate cu standardele Uniunii Europene
Achizi˛ionarea echipamentului pentru serviciile veterinare (BIP ∫i industria de procesare a resturilor animaliere)
Investi˛ii pentru consolidarea Ón continuare a serviciilor fitosanitare
Achizi˛ionarea Ón continuare a seturilor (Biorad, TSE ∫i Prionics Western)
PHARE/2005/017-553.03.03. Sectorul mediu

el
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Fonduri PHARE alocate: 17,50 milioane euro
Acest program sectorial Ó∫i propune Ónt„rirea capacit„˛ii administrative, de monitorizare ∫i de consolidare la toate
nivelurile (local, regional ∫i central) Ón scopul implement„rii legisla˛iei Ón domeniul mediului ∫i Óndeplinirii cerin˛elor Uniunii
Europene cu privire la acquis-ul Ón domeniul mediului.
Programul multianual se axeaz„ pe urm„toarele:
Obiective specifice

an

Priorit„˛i PHARE

• Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale ∫i tehnice a Agen˛iei
Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului (ANPM)
• Legisla˛ie secundar„ complet„ pentru a asigura condi˛iile
necesare pentru implementarea complet„ ∫i punerea Ón
aplicare a Directivei privind evaluarea impactului de mediu
(Environmental Impact Assessment — EIA) ∫i Evaluarea
strategiei de mediu (Strategic Environmental Assessment —
SEA) ∫i intensificarea instruirii personalului, Ón special
pentru a sus˛ine ac˛iunile de con∫tientizare public„
• Crearea unui sistem informa˛ional de Ónalt„ tehnologie
(software, baz„ de date, analiz„ statistic„), care s„ con˛in„
o baz„ de date pentru raportare, precum ∫i formarea
personalului Ón ceea ce prive∫te cerin˛ele de raportare
• Dezvoltarea unui sistem na˛ional de monitorizare a
zgomotului
• Furnizarea de echipamente de monitorizare a zgomotului
∫i instruirea personalului
• Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la nivel regional ∫i local
pentru implementarea ∫i punerea Ón practic„ a legisla˛iei
privind calitatea aerului
• Elaborarea planurilor de ac˛iune ∫i a programelor pentru
managementul calit„˛ii aerului ∫i reducerea emisiilor;
Ómbun„t„˛irea ob˛inerii, stoc„rii ∫i raport„rii datelor
relevante; proceduri pentru asigurarea calit„˛ii ∫i controlul
calit„˛ii Ón domeniul calit„˛ii aerului
• Furnizarea de echipamente de monitorizare a calit„˛ii
aerului ∫i instruirea personalului
• Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la nivel local ∫i regional
pentru implementarea ∫i punerea Ón practic„ a legisla˛iei
privind managementul de∫eurilor menajere ∫i al celor
industriale
• Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii administrative la nivel regional de
planificare a investi˛iilor ∫i de elaborare a planurilor
regionale de management al de∫eurilor
• Furnizarea de echipamente pentru monitorizarea de∫eurilor
• Sprijin pentru realizarea Planului de management pentru
bazinul hidrografic Ialomi˛a—Buz„u
• Elaborarea unei metodologii privind investi˛iile pentru
implementarea Directivei-cadru a apei Ón cadrul bazinului
hidrografic
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Legisla˛ie orizontal„ ∫i legisla˛ie referitoare la zgomot
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Calitatea aerului

Managementul de∫eurilor

Calitatea apei

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Obiective specifice

• Furnizarea de computere ∫i software pentru colectarea,
procesarea ∫i vizualizarea datelor; hardware ∫i software
pentru aplica˛iile GIS (Geographic Information System —
Sistemul de Informa˛ii Geografice) privind planurile de
management al bazinelor hidrografice, echipamente pentru
monitorizarea calit„˛ii ∫i instruirea personalului
• Œnt„rirea capacit„˛ilor institu˛ionale la nivel regional ∫i local
de implementare ∫i aplicare a legisla˛iei legate de protec˛ia
naturii
• Introducerea ∫i men˛inerea tehnicilor privind GIS
• Œmbun„t„˛irea performan˛elor tehnice ∫i institu˛ionale de
management ale personalului
• H„r˛i GIS de mediu, furnizarea de echipament IT
• Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale la nivel regional ∫i local
pentru implementarea ∫i punerea Ón practic„ a legisla˛iei
privind controlul ∫i prevenirea polu„rii industriale (IPPC —
Industrial Pollution Prevention Control) ∫i managementul
riscului
• Managementul institu˛ional Ómbun„t„˛it ∫i performan˛e
tehnice sporite ale personalului
• Revizuirea, validarea ∫i actualizarea planurilor de
implementare
• Furnizarea de echipament de monitorizare IPPC ∫i
instruirea personalului

Protejarea naturii

GIS
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IPPC ∫i managementul riscului
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Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
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Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru anul 2005
Furnizarea echipamentului pentru analiza de∫eurilor
Asisten˛„ Ón preg„tirea pentru alinierea la normele privind depozitarea temporar„ a de∫eurilor
Asisten˛„ Ón promovarea solu˛iilor privind reciclarea ∫i utilizarea materialelor reciclate de la ma∫inile scoase din uz
Investi˛ii care sprijin„ sistemul de informare ∫i baza de date pentru managementul de∫eurilor
Achizi˛ionarea echipamentului de monitorizare a calit„˛ii resurselor de ap„
Asisten˛„ tehnic„ pentru dezvoltarea h„r˛ilor de mediu GIS
Sprijinirea investi˛iilor pentru implementarea deciziilor de protec˛ie a mediului prin sistemul GIS
Sprijinirea implement„rii directivelor privind IPPC ™I LCP
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PHARE/2005/017-553.03.04. Sectorul managementul frontierelor
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Fonduri PHARE alocate: 41,42 milioane euro
Acest program multianual se concentreaz„ pe urm„toarele aspecte:
Priorit„˛i PHARE

Optimizarea sistemului institu˛ional
∫i a sistemului de resurse umane

Continuarea dezvolt„rii sistemului
pentru consolidare a frontierelor rom‚ne∫ti

Obiective specifice

Armonizarea structurilor de management ∫i cooperare ale
Inspectoratului General al Poli˛iei de Frontier„ (IGPF), a
sistemului resurselor umane cu cele mai bune practici ale
Uniunii Europene, Ón conformitate cu acquis-ul Schengen
Continuarea moderniz„rii subsistemelor pentru securizarea
frontierelor rom‚ne∫ti Ón conformitate cu cele mai bune
practici ale Uniunii Europene cu privire la managementul
frontierelor, inclusiv cu acquis-ul Schengen

Programul Na˛ional PHARE 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Œmbun„t„˛irea cooper„rii dintre Poli˛ia de Frontier„ ∫i Vam„ la grani˛a cu Serbia
Dezvoltarea resurselor umane Ón cadrul IGPF — Faza a 2-a — Instruire privind proiectarea ∫i dezvoltarea programei
Instruire opera˛ional„ Ón tehnici de control selectiv ∫i referitoare la riscuri la frontier„ pentru Poli˛ia de Frontier„ ∫i Vam„
Dezvoltarea func˛iilor de control intern IGPF ∫i ANV
Asisten˛„ tehnic„ pentru dezvoltarea sistemului de comand„ ∫i control al IGPF
Dotarea punctelor desemnate de trecere a frontierei cu echipament de detectare specializat
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Implementarea Ón cadrul IGFP a Sistemului integrat pentru observarea, supravegherea ∫i controlul traficului la Marea
Neagr„, Faza final„
Modernizarea capacit„˛ii de supraveghere a vehiculelor speciale de supraveghere ale IGFP, Faza a doua
Achizi˛ionarea de IGPF a vaselor pentru supravegherea ∫i controlul grani˛ei maritime
Œn vederea Óndeplinirii obiectivului general al subprogramului 3 îŒndeplinirea obliga˛iilor din acquis“ au fost
identificate urm„toarele m„suri, complementare sectoarelor prioritare, considerate ca fiind cerin˛e urgente Ón cadrul
Programului Na˛ional PHARE 2005.
PHARE/2005/017-553.03.05. Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale a Rom‚niei de protejare a drepturilor de
proprietate intelectual„ ∫i industrial„
Fonduri PHARE alocate: 2,50 milioane euro

ce

Œmbun„t„˛irea aplic„rii drepturilor de proprietate intelectual„ ∫i industrial„ sub coordonarea Parchetului General,
prin Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛iilor ∫i agen˛iilor angajate Ón protejarea drepturilor propriet„˛ii intelectuale, precum ∫i
Ómbun„t„˛irea cooper„rii orizontale Óntre aceste agen˛ii ∫i institu˛ii
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i

Programul va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
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Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
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Obiectivul 1: Cre∫terea cooper„rii dintre administra˛ia v„milor ∫i de˛in„torii drepturilor de proprietate intelectual„, precum
∫i cu alte institu˛ii implicate Ón domeniul drepturilor de proprietate intelectual„; Óncheierea unui protocol de cooperare
Óntre Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„
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Obiectivul 2: Œmbun„t„˛irea metodologiei de control pentru aplicarea uniform„ a legisla˛iei vamale Ón domeniul
drepturilor de proprietate intelectual„ ∫i industrial„
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Obiectivul 3: Dezvoltarea sistemului de difuzare a informa˛iilor Ón domeniul propriet„˛ii intelectuale
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Obiectivul 4: Crearea unui sistem IT ∫i Ón special a unei baze de date Ón domeniul drepturilor de proprietate
industrial„, stabilind modalit„˛i de comunicare rapid„ ∫i sporirea cooper„rii dintre de˛in„torii drepturilor de proprietate
intelectual„ ∫i Administra˛ia Na˛ional„ a V„milor
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Obiectivul 5: Instruirea tuturor p„r˛ilor implicate Ón materie de proprietate intelectual„ ∫i industrial„ pentru reducerea
falsific„rii ∫i pirateriei (vam„, poli˛ie, judec„tori, procurori, avoca˛i); organizarea de programe de instruire pentru
personalul institu˛iilor implicate ∫i campanii publice Ón vederea Ómbun„t„˛irii con∫tientiz„rii publice generale asupra
importan˛ei acestui domeniu
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Obiectivul 6: Œnt„rirea capacit„˛ii administrative la frontier„ ∫i asigurarea aplic„rii adecvate a legisla˛iei de frontier„
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Obiectivul 7: Cre∫terea interconectivit„˛ii Óntre registrele noi ∫i/sau cele deja existente ∫i implementarea registrelor noi,
atunci c‚nd comunitatea de afaceri are nevoie

D

Obiectivul 8: Introducerea sistematic„ a noilor cerin˛e ale directivelor Uniunii Europene ∫i a m„rcii Ónregistrate a Uniunii Europene
PHARE/2005/017-553.03.06. Œnt„rirea metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor
din Rom‚nia (CSA)
Fonduri PHARE alocate: 1,50 milioane euro
Scopul proiectului este Ónt„rirea Metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din
Rom‚nia (CSA) ∫i prin aceasta modernizarea mediului industriei asigur„rilor din Rom‚nia Ón conformitate cu standardele
interna˛ionale ∫i noile tehnici ∫i metode (Ón special metodologiile Solvabilitate I ∫i II).
Se va realiza prin urm„toarele sarcini care corespund principalelor obiective ale strategiei pe termen scurt ∫i
mediu (vezi anexa 5) a Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, cu actualizarea de la sf‚r∫itul anului 2004.
Programul va contribui la implementarea urm„toarelor sarcini specifice:
Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Sarcina 1: Armonizarea legisla˛iei na˛ionale cu acquis-ul comunitar ∫i aplicarea legisla˛iei
Sarcina 2: Œnt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale a CSA pentru supraveghere preventiv„ ∫i control
Sarcina 3: Aplicarea superviz„rii impar˛iale ∫i preventive de c„tre CSA, privind prelu„rile de asigur„ri ∫i/sau brokeri de
asigur„ri/reasigur„ri
Sarcina 4: Protec˛ia consumatorului ∫i cre∫terea transparen˛ei de pia˛„
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PHARE/2005/017-553. 03.07. Statistica
Fonduri PHARE alocate: 4,65 milioane euro
Obiectivul general este consolidarea sistemului statistic din Rom‚nia prin adoptarea actualului ∫i noului acquis
comunitar.
Scopul proiectului este dezvoltarea capacit„˛ii institu˛ionale pentru asigurarea optimiz„rii procesului de armonizare
la standardele ∫i reglement„rile Uniunii Europene ∫i Ómbun„t„˛irea accesului la informa˛iile statistice al publicului larg.
Programul 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Sarcina I: Dezvoltarea statisticilor sociale
Sarcina II: Dezvoltarea statisticilor economice
Sarcina III: Dotare pentru Ónt„rirea capacit„˛ii
PHARE/2005/017-553.03.08. Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii institu˛ionale a Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare din
Rom‚nia (CNVM)
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Fonduri PHARE alocate: 1,50 milioane euro
Proiectul continu„ cu implementarea acquis-ului comunitar pentru cap. 3 al Negocierilor îLibertatea de furnizare a
serviciilor“ prin crearea infrastructurii necesare pentru aplicarea cadrului legal ∫i de reglementare aplicabil pe pia˛a de
capital ∫i sprijinirea instruirii investitorilor.
Programul 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
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Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Sarcina 1: Aplicarea Standardelor Interna˛ionale de Contabilitate/Standardelor Interna˛ionale de Raportare Financiar„
pentru pia˛a de capital (IAS/IFRS)
Sarcina 2: Asigurarea echipamentului necesar pentru validarea bazei de date interne a CNVM Ón scopul conform„rii cu
cerin˛ele de raportare stabilite prin acquis-ul comunitar Ón domeniu
Sarcina 3: Organizarea bazei de date interne a CNVM Ón vederea conform„rii cu cerin˛ele de raportare stabilite prin
acquis-ul comunitar Ón domeniu
Sarcina 4: Instruirea personalului CNVM Ón scopul de a utiliza sistemul de supraveghere
Sarcina 5: Implementarea unei campanii de con∫tientizare public„ Ón scopul de a Ómbun„t„˛i educa˛ia investitorilor
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PHARE/2005/017-553.03.10. Consolidarea sectorului energetic
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Fonduri PHARE alocate: 3,00 milioane euro
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Proiectul va sprijini aplicarea acquis-ului energiei Ón Rom‚nia Ón dou„ moduri:
1. consolidarea ∫i aprofundarea restructur„rii ∫i o pia˛„ a energiei operative;
2. promovarea eficien˛ei energetice ∫i a energiei regenerabile.
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Programul 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
1.1. Studiul tehnic ∫i economic al Sistemului SCADA pentru re˛eaua de gaze
1.2. Sistem de informare pentru operatorul re˛elei de gaze (ORG)
1.3. Cre∫terea con∫tientiz„rii Ón vederea liberaliz„rii totale a pie˛ei electricit„˛ii
2.1. Dezvoltarea mecanismului de stimulente financiare pentru eficien˛„ energetic„
2.2. Poten˛ial tehnic ∫i economic al RES Ón Rom‚nia
PHARE/2005/017-553.03.11. Œmbun„t„˛irea siguran˛ei, calit„˛ii serviciilor ∫i a capacit„˛ii institu˛ionale Ón sectorul
transporturi
Fonduri PHARE alocate: 10,22 milioane euro
Finalizarea transpunerii acquis-ului de transporturi Ón scopul Ómbun„t„˛irii siguran˛ei ∫i calit„˛ii serviciilor ∫i Ónt„ririi
institu˛iilor Ón domeniul transporturilor se va realiza prin urm„toarele sarcini:
Programul 2005 va contribui la implementarea urm„toarelor obiective specifice:
Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Obiectivul 1: Œmbun„t„˛irea siguran˛ei drumurilor prin combaterea abuzului de stupefiante Ón timpul condusului ∫i
Ómbun„t„˛irea calit„˛ii investiga˛iilor privind accidentele
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Obiectivul 2: Dezvoltarea unui plan strategic pentru CFRC pentru Ómbun„t„˛irea competitivit„˛ii pie˛ei, combinat„ cu
construc˛ia institu˛ional„
Obiectivul 3: Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii ∫i mobilit„˛ii ARR pentru preluarea controlului traficului
Obiectivul 4: Œmbun„t„˛irea capacit„˛ii RAR de aplicare a legisla˛iei Uniunii Europene Ón domeniul aprob„rii vehiculelor
∫i realizarea monitoriz„rii/certific„rii calit„˛ii combustibilului ∫i controlul echipamentelor de Ónregistrare Ón conformitate cu
directivele Uniunii Europene
Obiectivul 5: Sporirea vitezei de reac˛ie a pompierilor Ón caz de accidente ∫i Ómbun„t„˛irea capacit„˛ii de management
∫i a calit„˛ii serviciilor de urgen˛„ Ón Rom‚nia, Ón special Ón sectorul transporturilor rutiere
Obiectivul 6: Œmbun„t„˛irea standardelor de construire a drumurilor, inclusiv proiectarea, supravegherea, Óntre˛inerea ∫i
semnalizarea pentru cre∫terea siguran˛ei drumurilor ∫i asigurarea conform„rii acestora cu directivele ∫i reglement„rile
Uniunii Europene
Obiectivul 7: Œmbun„t„˛irea naviga˛iei pe sectorul rom‚nesc al Dun„rii, prin producerea de h„r˛i de naviga˛ie electronice
(ENC)
Obiectivul 8: Crearea unui sistem de autorizare a permiselor de conducere ∫i de Ónmatriculare a vehiculelor, care s„
fie conform ∫i unitar cu standardele Uniunii Europene, precum ∫i cu cele mai bune practici din statele membre ale
Uniunii Europene
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Obiectivul 9: Œmbun„t„˛irea transportului urban Ón Bucure∫ti ∫i Ón alte dou„ ora∫e prin actualizarea actualului plan-cadru
de transport urban pentru Bucure∫ti, prin realizarea de studii similare de transporturi pentru dou„ ora∫e-pilot, urmate
de recomandarea c„tre structurile institu˛ionale corespunz„toare a ac˛iunilor necesare pentru managementul
transportului urban
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Obiectivul 10: Œmbun„t„˛irea siguran˛ei traficului ∫i eliminarea zonelor cu risc sporit de accidente
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SUBPROGRAMUL 4

ra

tu

ite

Coeziune economic„ ∫i social„ — 2005/017-553.04
(Total: 175,00 milioane euro)
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Acest sector este Ómp„r˛it Ón 3 p„r˛i, fiecare dintre acestea fiind implementat„ de o agen˛ie de implementare diferit„.

PARTEA 1
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PHARE/2005/017-553.04.01. Coeziune economic„ ∫i social„
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Œmbun„t„˛irea infrastructurii, asigurarea de sprijin pentru IMM-uri, protejarea mediului ∫i Ómbun„t„˛irea accesului la
educa˛ie ∫i preg„tire profesional„ la nivel regional Ón vederea cre∫terii dezvolt„rii economice
Fonduri PHARE alocate: 125,89 milioane euro
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PHARE/2005/017-553.04.02. Coeziune economic„ ∫i social„
PARTEA a 2-a

D

Dezvoltarea resurselor umane: m„suri de ocupare a for˛ei de munc„ ∫i de includere social„
Fonduri PHARE alocate: 23,26 milioane euro
PHARE/2005/017-553.04.03. Coeziune economic„ ∫i social„
PARTEA a 3-a

Dezvoltarea capacit„˛ilor administrative pentru gestionarea fondurilor structurale
Fonduri PHARE alocate: 25,85 milioane euro
Cele 3 p„r˛i ale subprogramului sunt descrise Ómpreun„ Ón cele ce urmeaz„:
Œn vederea implement„rii priorit„˛ilor identificate Ón cadrul Planului Na˛ional de Dezvoltare (PND) ∫i a preg„tirii
pentru fondurile structurale, asisten˛a PHARE 2004—2006 Ón domeniul Coeziunii economice ∫i sociale va urm„ri
realizarea urm„toarelor obiective:
• dezvoltarea ∫i implementarea politicilor ∫i programelor multianuale pentru coeziune economic„ ∫i social„, prin
proiecte de investi˛ii Ón sectoarele prioritare, Ón conformitate cu prevederile PND 2004—2006, sprijinirea cre∫terii
economice la nivel na˛ional ∫i regional pentru a spori poten˛ialul ˛„rii Ón general ∫i al fiec„rei regiuni de
dezvoltare dintre cele 8, precum ∫i diminuarea disparit„˛ilor sociale ∫i economice dintre acestea;
• Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale a ministerelor centrale, a celor 8 agen˛ii de dezvoltare regionale ∫i a autorit„˛ilor
locale relevante, pentru a se preg„ti cu privire la implementarea asisten˛ei investi˛ionale care va fi furnizat„, Ón
conformitate cu prevederile privind Sistemul extins de implementare descentralizat„ (EDIS), Ón ˛„rile candidate;
• crearea structurilor institu˛ionale, administrative, de programare ∫i de implementare, necesare pentru gestionarea
eficient„ a fondurilor structurale ale Uniunii Europene dup„ aderare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Acest program multianual se axeaz„ pe urm„toarele aspecte:
Priorit„˛i
Prioritate A: Œmbun„t„˛irea infrastructurii regionale
pentru a sus˛ine dezvoltarea economic„
Prioritate B: Dezvoltarea resurselor umane

M„suri
Infrastructur„ regional„ ∫i local„ de transport, afaceri ∫i turism
Combaterea ∫omajului structural
Œmbun„t„˛irea adaptabilit„˛ii pe pia˛a for˛ei de munc„, pe
termen lung
Combaterea activ„ a excluderii sociale
Œmbun„t„˛irea accesului la educa˛ie ∫i a sistemului de
educa˛ie ∫i formare tehnic„ ∫i profesional„ cu specific
regional
Sprijin acordat IMM-urilor, IMM-urilor nou-Ónfiin˛ate,
microÓntreprinderilor ∫i furnizorilor de servicii pentru
sus˛inerea afacerilor
Œmbun„t„˛irea protec˛iei mediului la nivel local ∫i regional
Dezvoltarea capacit„˛ii administrative pentru gestionarea
fondurilor structurale

Prioritate C: Dezvoltarea sectorului productiv
prin sprijinul acordat IMM-urilor
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Prioritate D: Protec˛ia mediului la nivel na˛ional
Prioritate E: (Dezvoltare institu˛ional„ orizontal„)
Crearea structurilor institu˛ionale pentru a realiza,
dup„ aderare, un management sigur ∫i eficient al
fondurilor structurale ale Uniunii Europene, precum ∫i
managementul eficient al programelor conform
reglement„rilor EDIS)
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PARTEA 1
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Œn cadrul programului 2005 vor fi implementate urm„toarele obiective specifice:
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Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Transportul local ∫i regional, infrastructura de afaceri ∫i turism (Prioritatea A)
Œmbun„t„˛irea sistemului de educa˛ie ∫i formare tehnic„ ∫i profesional„ (TVET) cu specific regional (Prioritatea B)
Continuarea instruirii personalului preuniversitar (Prioritatea B)
Asisten˛„ institu˛ional„ pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru IMM-uri ∫i Coopera˛ie (ANIMMC) pentru a introduce ∫i dezvolta
conceptul de e-governance ∫i pentru a facilita utilizarea tehnologiei informa˛iei ∫i comunica˛iilor de c„tre IMM-urile
inovative (Prioritatea C)
Œmbun„t„˛irea serviciilor pentru sus˛inerea afacerilor (Prioritatea C)
Œmbun„t„˛irea accesului la finan˛are al IMM-urilor, microÓntreprinderilor ∫i companiilor inovatoare (Prioritatea C)
Œmbun„t„˛irea serviciilor de sprijin al afacerilor (Prioritatea C)
Œmbun„t„˛irea accesului IMM-urilor, microÓntreprinderilor ∫i companiilor inovative la finan˛are (Prioritatea C)
Œmbun„t„˛irea protec˛iei mediului la nivel regional ∫i local (Prioritatea D)
Supravegherea lucr„rilor pentru SAMTID (Prioritatea D)
PARTEA a 2-a

Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005 (toate din Prioritatea E)
M„suri active de ocupare pentru tineri ∫i ∫omeri pe termen lung
Calificarea ∫i recalificarea for˛ei de munc„
Œnfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Calificare
M„suri de includere social„ pentru grupurile dezavantajate
Œnt„rirea capacit„˛ii Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei (MMSSF) Ón domeniul asisten˛ei ∫i serviciilor
sociale
PARTEA a 3-a

Obiective de Óndeplinit odat„ cu Ónceperea finan˛„rilor pentru 2005
Sprijin pentru autoritatea de management pentru cadrul de sprijin comunitar
Instruire orizontal„ pentru autorit„˛ile de management
Extinderea sistemului unic de management al informa˛iei
Coordonarea, managementul ∫i implementarea programelor regionale
Sprijin pentru viitoarele autorit„˛i de management ∫i organisme intermediare
Evaluarea ex ante a programelor opera˛ionale
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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SUBPROGRAMUL 5

Ac˛iuni ∫i nevoi specifice — 2005/017-553.05
(Total: 16,01 milioane euro)
Acest subprogram va include ac˛iuni speciale cum ar fi evalu„ri sau misiuni de audit desf„∫urate de c„tre exper˛i
externi, misiuni de analiz„ ∫i necesit„˛i urgente, care vor ap„rea imediat Ónainte sau Ón timpul primilor ani ca stat
membru. Mai mult, acesta va con˛ine m„suri pentru Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a acelor structuri din administra˛ie
care lucreaz„ cu fonduri de preaderare.
PHARE/2005/017-553.05.01 Sprijin pentru structurile implicate Ón gestionarea fondurilor Comunit„˛ii Europene
Fonduri PHARE alocate: 12,01 milioane euro
Œnt„rirea capacit„˛ii administrative a ministerelor de resort ∫i institu˛iilor guvernamentale de a preg„ti programe ∫i
proiecte de o mai bun„ calitate ∫i de a ob˛ine rezultate calitative prin intermediul utiliz„rii asisten˛ei financiare
nerambursabile a Uniunii Europene, preg„tirea de proiecte ∫i Óntreprinderea de ac˛iuni speciale Ón timpul perioadei imediat
urm„toare ader„rii la Uniunea European„.
PHARE/2005/017-553.05.03 Sprijin acordat strategiei de evaluare din Rom‚nia
Fonduri PHARE alocate: 4,00 milioane euro
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Implementarea celor mai bune practici ale Uniunii Europene Ón domeniul evalu„rii interven˛iilor publice, Ón scopul
de a ajuta la Ómbun„t„˛irea relevan˛ei, eficien˛ei, eficacit„˛ii, impactului ∫i sustenabilit„˛ii programelor/proiectelor finan˛ate
din fonduri publice, at‚t ale Uniunii Europene, c‚t ∫i din bugetul na˛ional.
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5. Buget orientativ
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5.1. Tabel de buget pentru anul bugetar 2005
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Distribu˛ia sumelor Ón cadrul liniilor bugetare este una indicativ„ ∫i se Ónscrie Ón limitele art. 5 din Memorandumul
de Ón˛elegere privind finan˛area Fondului na˛ional. Sumele sunt exprimate Ón milioane de euro.
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5.2. Perspectiva pentru anul 2006
Ca urmare a recomand„rilor Comitetului de management
PHARE de a demara ac˛iunile privind programarea
multianual„, Comisia a cerut autorit„˛ilor rom‚ne
identificarea perspectivelor programelor pentru anii 2004 ∫i
2006. Aceste perspective ar trebui s„ fie Ón special
descrise pentru cele 8 programe sectoriale prioritare

IB

Total PHARE

30.59
11.00
2.00
10.09
7.50

44.59
11.00
2.00
13.59
18.00

38.75
12.70
2.10
5.25
3.75
2.00
1.50
4.59
1.00
1.80
4.06
46.45
19.00
4.30
23.15
13.51
9.51
4.00
129.30

136.69
35.90
18.50
17.50
41.42
2.50
1.50
4.65
1.50
3.00
10.22
175.00
125.89
23.26
25.85
16.01
12.01
4.00
372.29

Nul Ón 2005

ŒNDEPLINIREA OBLIGAﬁIILOR DIN ACQUIS
97.94
Sectorul finan˛e publice
23.20
Sectorul agricultur„
16.40
Sectorul mediu
12.25
Sectorul managementul frontierelor
37.67
Protec˛ia drepturilor de proprietate intelectual„
0.50
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor (CSA)
0.00
Statistica
0.06
Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare (CNVM)
0.50
Consolidarea sectorului energetic
1.20
Consolidarea sectorului transporturi
6.16
Coeziune ECO.&SOC.
128.55
Infrastructura etc.
106.89
Dezvoltare resurse umane
18.96
Managementul fondurilor structurale
2.70
FACILITATE ACﬁIUNI SPECIALE
2.50
Sprijin pentru managementul fondurilor Uniunii Europene 2.50
Schema de evaluare
0.00
242.99
TOTAL GENERAL:
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Sectorul reforma administra˛iei publice
Sectorul reforma justi˛iei
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PHARE 2005-017-553

multianuale pe baza strategiilor corespunz„toare, dezvoltate
Ón anul 2004 pentru fiecare sector pe o perioad„ de 3 ani.
Ambele p„r˛i au convenit c„ aceste perspective trebuie
s„ se bazeze pe ipoteza c„ ∫i Ón anul 2006 aproximativ
80% din fonduri vor fi direc˛ionate c„tre cele 8 sectoare
prioritare.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Pentru a permite identificarea unor perspective realiste,
serviciile Comisiei au comunicat Coordonatorului Na˛ional al
Asisten˛ei c„ aproximativ 437 milioane euro vor fi
disponibile pentru Programul PHARE Na˛ional 2006, supuse
deciziei autorit„˛ii bugetare ∫i Comisiei Ón anii respectivi.
Ambele p„r˛i semnatare ale prezentului acord de
finan˛are cunosc faptul c„ prezum˛iile la care se face
referire Ón aceast„ sec˛iune nu constituie Ón niciun caz
obliga˛ii contractuale pentru niciuna dintre cele dou„ p„r˛i.
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Contribu˛ia comunit„˛ii poate acoperi p‚n„ la 75% din
totalul costurilor eligibile publice. Taxele nu sunt eligibile
pentru cofinan˛are.
Cofinan˛area pentru proiectele de dezvoltare institu˛ional„
este asigurat„ de ˛ara beneficiar„ ∫i implic„ costuri privind
infrastructura ∫i costurile opera˛ionale de implementare, prin
finan˛area resurselor umane ∫i a altor resurse necesare
pentru o absorb˛ie eficient„ a asisten˛ei PHARE.

5.3. Principiul cofinan˛„rii

Anexa 3 furnizeaz„ o indica˛ie a cofinan˛„rii la care
Guvernul Rom‚niei este gata s„ se angajeze prin
semnarea acordului de finan˛are.

Œn conformitate cu Ghidul de programare PHARE, toate
proiectele de investi˛ii finan˛ate de PHARE trebuie s„
primeasc„ o cofinan˛are din fondurile publice na˛ionale.

6. Agen˛ii de implementare
Agen˛iile de implementare vor avea responsabilitatea subprogramelor, dup„ cum urmeaz„:
Agen˛ia de implementare

Subprogramul

1/Criterii politice
3/Œndeplinirea cerin˛elor privind acquis-ul
4/Coeziune economic„ ∫i social„ —
Partea a 3-a
5/Facilitatea pentru ac˛iuni speciale ∫i pentru
prima perioad„ ca stat membru
6/Programe ∫i agen˛ii comunitare — proiect
06.01
4/Coeziune economic„ ∫i social„ — Partea 1
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Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE
(OPCP) din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice
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Fondul Na˛ional din cadrul Ministerului
Finan˛elor Publice
Agen˛ia de implementare din cadrul
Ministerului Integr„rii Europene
Agen˛ia de implementare pentru îDezvoltarea
4/Coeziune economic„ ∫i social„ —
resurselor umane: m„suri cu privire la ocuparea Partea a 2-a
for˛ei de munc„ ∫i de incluziune social„“, Ón cadrul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
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Concomitent cu semnarea acordului de finan˛are,
Coordonatorul na˛ional al asisten˛ei va furniza detaliile
necesare Ón leg„tur„ cu agen˛iile de implementare (adrese,
coordonate de contract, responsabilii cu autorizarea
programelor PHARE, afilierea la nivel guvernamental etc.)
Œn ceea ce prive∫te subprogramul îParticiparea Ón cadrul
programelor comunitare ∫i agen˛iilor“, implementarea va
consta Ón plata de c„tre Fondul na˛ional a p„r˛ii din
fondurile PHARE pentru contribu˛ia financiar„ la programele
respective.
7. M„suri de implementare
7.1. Metoda de implementare
Prezentul acord de finan˛are va fi implementat conform
art. 53 (1) b (varianta a 2-a) din Regulamentul financiar5).
ﬁara beneficiar„ va continua s„ asigure respectarea
permanent„ a condi˛iilor prev„zute Ón art. 164 (1) (a)—(e)
din Regulamentul financiar.
Fiecare m„sur„ este inclus„ Óntr-un program sectorial
sau proiect, pe care coordonatorul na˛ional al asisten˛ei
urmeaz„ s„ Ól propun„ Comisiei Ón conformitate cu acest
acord de finan˛are. Dup„ exprimarea acordului p„r˛ilor
asupra acestora, programele sectoriale sau proiectele sunt
implementate prin intermediul contractelor de achizi˛ii pentru
investi˛ii ∫i/sau servicii, twinninguri sau scheme de granturi,
5)

gestionate de autorit„˛ile rom‚ne. Fiecare program sectorial
sau proiect este supervizat de una sau mai multe autorit„˛i
de implementare ∫i este implementat din punct de vedere
tehnic de o agen˛ie de implementare.
Œnainte de acreditarea agen˛iilor de implementare
conform art. 12 (2) din Regulamentul 1.266/19996), selec˛ia
proiectelor, licita˛iile ∫i contractarea de c„tre ˛ara beneficiar„
vor fi supuse aprob„rii ex ante a Comisiei.
Implementarea proiectului îSprijin acordat Rom‚niei
pentru participarea la ini˛iativele comunitare“ poate fi
realizat„ Ón conformitate cu reguli specifice care urmeaz„
s„ fie emise de Comisie.
7.2 Reguli generale de achizi˛ie
Achizi˛iile se vor desf„∫ura Ón conformitate cu
prevederile din Partea a 2-a titlul IV din Regulamentul
financiar ∫i titlul 5 din normele de aplicare a acestuia7),
precum ∫i cu Decizia Comisiei SEC (2003) 387/28).
Autorit„˛ile contractante vor utiliza de asemenea ghidul
de proceduri, precum ∫i formatele ∫i modelele standard
prev„zute Ón îGhidul practic cu privire la procedurile de
contractare a proiectelor finan˛ate din bugetul general al
Comunit„˛ii Europene Ón contextul ac˛iunilor externe“, a∫a
cum este publicat pe site-ul EuropeAid9) la data ini˛ierii
procedurii de achizi˛ionare sau de acordare a granturilor.

Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 1.605/2002 din 25 iunie 2002; JOL 248; 16.9.2002; p. 1
Regulamentul Consiliului (CE) 1.266/1999 din 21 iunie 1999; JOL 161; 26.6.1999; p. 68
7) Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) 2.342/2002 din 23 decembrie 2002; JOL 357; 31.12.2002; p. 1
8) Decizia Comisiei SEC (2003) 387/2 privind regulile generale pentru contractele de servicii, echipamente ∫i lucr„ri finan˛ate din bugetul
general al Comunit„˛ii Europene Ón cadrul cooper„rii cu ˛„ri ter˛e, adoptat„ Ón 25 martie 2003
9) adresa curent„: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
6)
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Regulamentul financiar ∫i regulile de implementare a
acesteia.
Œn conformitate cu prevederile art. 160 primul paragraf
prev„zut Ón regulile de implementare mai sus men˛ionate,
autoritatea de contractare trebuie s„ utilizeze regulile ∫i
procedurile stabilite Ón manualul de twinning actualizat (care
include un sistem de rate fixe ∫i pre˛uri de rambursare a
expertizei furnizate sectorului public de c„tre administra˛ia
statului membru selectat pentru lansarea, selectarea,
implementarea ∫i Ónchiderea proiectelor de twinning).
Manualul de twinning este disponibil pe site-ul de
internet al DG ELARG la urm„toarea adres„:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/twinning/
index.htm
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8. Managementul asisten˛ei
8.1. Management de proiect
8.1.1. Responsabilit„˛i
Coordonatorul na˛ional al asisten˛ei (CNA) va avea
Óntreaga responsabilitate pentru programarea, coordonarea
implement„rii ∫i monitorizarea programelor PHARE.
Responsabilul na˛ional cu autorizarea finan˛„rii (RNAF)
∫i CNA vor fi deopotriv„ responsabili cu coordonarea dintre
programele PHARE (inclusiv cooperarea transfrontalier„
PHARE), ISPA ∫i SAPARD, precum ∫i fondurile structurale
∫i cele de coeziune.
RNAF ∫i RAP vor asigura implementarea programelor
conform procedurilor prev„zute Ón instruc˛iunile Comisiei. De
asemenea, ace∫tia vor asigura c„ toate contractele
Óncheiate Ón vederea implement„rii acordului de finan˛are
sunt acordate utiliz‚nd procedurile ∫i documentele standard
pentru ac˛iuni externe din Ghidul practic Ón vigoare Ón
momentul implement„rii ∫i c„ regulile comunitare privind
ajutorul de stat sunt respectate.
8.1.2. Dimensiunea proiectului
Toate proiectele vor fi finan˛ate cu cel pu˛in dou„
milioane de euro, cu excep˛ia Proiectului PHARE 2005/017553.03.06 ISC ∫i PHARE 2005/017-553.03.08 NSC, datorit„
tipului de proiect de construc˛ie institu˛ional„.
8.1.3. Termen-limit„ de contractare ∫i executare a
contractelor, termen-limit„ pentru programare
(1) Toate contractele trebuie Óncheiate nu mai t‚rziu de
30 noiembrie 2007.
(2) Toate contractele trebuie executate p‚n„ nu mai
t‚rziu de 30 noiembrie 2008, cu excep˛ia investi˛iilor din
subprogramul 4 — partea 1 ∫i partea a 2-a (2005/017553.04.01 ∫i 2005/017-553.04.02) ∫i a contractelor aferente
de supraveghere a investi˛iilor din subprogramele pentru
care termenul-limit„ este 30 noiembrie 2009.
Œn niciun caz perioada de contractare pentru proiectele
implementate Ón cadrul acestui program nu va dep„∫i 3 ani
de la data semn„rii [art. 166 (2) FR]. Angajamentele
bugetare care nu au generat pl„˛i Ón perioada celor 3 ani
de la data semn„rii vor fi excluse [art. 77 (3) FR].
(3) Œn ceea ce prive∫te suma prev„zut„ Ón cadrul
anvelopei nealocate din Proiectul PHARE 2005/017553.05.01, proiectele trebuie programate ∫i termenii de
referin˛„ agrea˛i de c„tre Comisie p‚n„ nu mai t‚rziu la
data ader„rii.
(4) Conform DIS, un dosar complet de licita˛ie trebuie
depus la delega˛ia Comisiei pentru aprobare Ón termen de
nu mai mult de 8 luni de la data semn„rii acordului de
finan˛are. Œn caz contrar, ˛ara beneficiar„ va informa
Comitetul mixt de monitorizare, care poate recomanda
realocarea fondurilor Ón conformitate cu art. 5 din
Memorandumul de Ón˛elegere privind Fondul na˛ional.
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7.3. Scheme de grant
Pentru schemele de granturi procedurile concrete de
implementare vor fi specificate Ón fi∫ele de proiect
respective, Ón conformitate cu urm„toarele principii:
Procedurile ∫i formatele care vor fi utilizate Ón
implementarea schemelor ∫i acordarea granturilor vor
respecta regulile privitoare la ac˛iunile externe. Œn special, o
aten˛ie sporit„ va fi acordat„ procesului de selec˛ie a
proiectelor. Granturile vor fi acordate Ón conformitate cu
prevederile cap. 6 din Ghidul practic ∫i cu principiile de
management descentralizat PHARE. Œnainte de acreditarea
EDIS va fi necesar„ aprobarea ex ante a delega˛iei
Comisiei la Bucure∫ti.
Responsabilul cu autorizarea programului (RAP), abilitat
pentru programul Ón cadrul c„ruia se finan˛eaz„ programul
de granturi, trebuie s„ Ó∫i asume responsabilit„˛ile
financiare ∫i contractuale pentru implementarea programului
de granturi. RAP trebuie, Ón special, s„ aprobe oficial
cererea de propuneri, formularele de aplicare, criteriile de
evaluare, precum ∫i procesul de selec˛ie ∫i rezultatele
selec˛iei. RAP mai trebuie s„ semneze contractele de
acordare a finan˛„rii nerambursabile cu beneficiarii ∫i s„
asigure monitorizarea ∫i controlul financiar adecvate, sub
autoritatea ∫i responsabilitatea acestuia. Sub aceast„
rezerv„, administrarea programelor de granturi poate fi
descentralizat„ de la RAP c„tre organismele abilitate la
nivel sectorial ∫i regional.
Implementarea proiectelor selectate prin furnizarea de
lucr„ri, echipamente ∫i servicii, subcontractate de c„tre
beneficiarii finali ai finan˛„rilor nerambursabile individuale,
trebuie s„ respecte regulile de achizi˛ie prev„zute Ón Ghidul
practic la momentul implement„rii. Œn urma unei evalu„ri
pozitive a capacit„˛ii agen˛iei de implementare de a
administra opera˛ional ∫i financiar programele de granturi
Óntr-o manier„ corect„ ∫i eficient„10), delega˛ia Comisiei
poate decide renun˛area la aprobarea sa ex ante a
subcontractelor executate de c„tre beneficiarii finali de
finan˛„ri nerambursabile individuale. Prevederile detaliate
privind rolul delega˛iei Comisiei Ón faza de subcontractare
mai sus men˛ionat„ vor fi precizate, dup„ caz, Óntr-un
schimb de scrisori Óntre delega˛ia Comisiei ∫i autorit„˛ile
na˛ionale, Ón urma exerci˛iului de evaluare men˛ionat.
Schemele de granturi nu vor include proiecte pentru
care contribu˛ia PHARE este sub 50.000 de euro sau
peste dou„ milioane de euro. Aceast„ limit„ inferioar„
poate fi modificat„ ca rezultat al evalu„rii mai sus
men˛ionate a capacit„˛ii agen˛iei de implementare de a
asigura un management financiar eficient. Limita inferioar„
nu poate fi aplicat„ Ón cazul ONG-urilor.
Angajamentele financiare conform procedurilor PHARE
intr„ Ón vigoare la data semn„rii contractelor de grant de
c„tre RAP-ul abilitat. Proiectele ar trebui s„ fie integral
implementate Ónainte de termenul-limit„ pentru efectuarea
pl„˛ilor, conform acordului de finan˛are.

7.4. Principii de implementare pentru proiectele de twinning
Proiectele de twinning sunt elaborate Ón formatul unui
contract de finan˛are (contract de twinning), Ón care
administra˛ia statului membru selectat este de acord s„
furnizeze expertiza solicitat„ Ón sectorul public (cuprinz‚nd
secondarea pe termen lung a unui oficial desemnat s„
furnizeze consiliere complet„ administra˛iei beneficiare, Ón
calitate de consilier rezident) Ón schimbul ramburs„rii
cheltuielilor astfel efectuate. Contractul de twinning este
conform prevederilor art. 27 din Regulamentul financiar,
prima parte titlul VI privind finan˛area nerambursabil„ din
10)

A se vedea sec˛iunea 11 ∫i Anexa 4 din Ghidul de programare PHARE 2004.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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8.2.3. Pl„˛ile efectuate de FN c„tre AI

ite

FN va efectua pl„˛ile c„tre AI, inclusiv c„tre OPCP, Ón
conformitate cu acordurile de finan˛are semnate Óntre FN ∫i
AI/OPCP. Conturile bancare ale subprogramelor se deschid
Ón numele AI respective/OPCP, responsabile de gestionarea
financiar„ a subprogramului, Ón conformitate cu art. 13 din
Memorandumul de Ón˛elegere privind Ónfiin˛area FN.
At‚t timp c‚t implementarea se face conform DIS,
fiecare acord de finan˛are individual trebuie s„ fie avizat Ón
avans de Comisie. Œn cazurile Ón care FN este agen˛ie de
plat„ pentru OPCP/AI, nu vor fi efectuate pl„˛i de la FN
c„tre OPCP. OPCP ∫i AI trebuie s„ fie fiecare conduse de
c„tre un RAP numit de RNAF Ón urma consult„rii cu CNA.
RAP va fi responsabil cu toate opera˛iunile efectuate de
OPCP/AI respective.
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8.2 Management financiar
8.2.1. Principii ∫i responsabilit„˛i
Fondul na˛ional (FN) din cadrul Ministerului Finan˛elor
Publice, condus de c„tre RNAF, va superviza
managementul financiar al programului ∫i va fi responsabil
pentru raportarea c„tre Comisie. RNAF va avea Óntreaga
responsabilitate pentru managementul financiar al fondurilor
PHARE ∫i va fi pe deplin r„spunz„tor pentru fondurile
PHARE dintr-un program p‚n„ la Óncheierea acestuia.
RNAF va asigura respectarea regulilor, reglement„rilor ∫i
procedurilor PHARE de raportare ∫i management financiar,
precum ∫i func˛ionarea sistemului de raportare ∫i informare
privind proiectul.
Comisia va efectua pl„˛ile c„tre FN Ón conformitate cu
Memorandumul de Ón˛elegere semnat Óntre Comisie ∫i
Rom‚nia Ón 1998.
Pl„˛ile vor fi efectuate pe baza cererilor trimise de
RNAF ∫i se vor face Óntr-un cont bancar separat,
denominat Ón euro, care va fi deschis ∫i gestionat de c„tre
FN la o banc„ stabilit„ Ón prealabil de comun acord cu
Comisia. Œn principiu, toate conturile bancare sunt
purt„toare de dob‚nd„. Dob‚nda va fi reinvestit„ Ón
program.
Œn conformitate cu art. 3 ∫i 4 din regulile de
implementare a Regulamentului financiar, dob‚nda acumulat„
este proprietatea ˛„rii beneficiare. RNAF trebuie totu∫i s„ se
asigure c„ dob‚nda acumulat„ este Ónregistrat„ Ón Óntregime
ca venit la bugetul na˛ional. Mai mult, RNAF va asigura
raportarea periodic„ a dob‚nzii prin Perseus.
8.2.2. Pl„˛ile c„tre Fondul Na˛ional
Un prim transfer14) de p‚n„ la 20% din fondurile care
urmeaz„ a fi gestionate local15) va fi trimis c„tre FN imediat
dup„ semnarea acordului de finan˛are ∫i a acordurilor de

finan˛are (AF) dintre FN ∫i agen˛iile de implementare (AI)I
Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE (OPCP).
Mai mult, RNAF trebuie s„ Ónainteze Comisiei
desemnarea RAP ∫i o descriere a sistemului pus Ón
aplicare, ar„t‚nd fluxul informa˛ional Óntre FN ∫i AI/OPCP
∫i modul Ón care se va efectua plata.
Se vor mai efectua dou„ transferuri16) de p‚n„ la 30%
fiecare din fondurile care urmeaz„ s„ fie gestionate
local17). Al doilea transfer va putea fi efectuat c‚nd 5% din
bugetul total Ón vigoare 18) a fost pl„tit de c„tre AI ∫i
OPCP. Al treilea transfer poate fi cerut c‚nd 35% din
bugetul total Ón vigoare19) a pl„tit.
Al patrulea transfer va fi efectuat c‚nd 70% din bugetul
total Ón vigoare20) este pl„tit ∫i c‚nd toate contractele au
fost semnate.
Œn mod excep˛ional, RNAF poate cere un procent mai
mare dec‚t cel agreat, Ón condi˛iile Ón care poate
demonstra prin previziunea fluxului de numerar c„
necesarul fluxului de numerar pentru perioada urm„toare
dep„∫e∫te procentul respectiv. Œn cazurile Ón care fondurile
totale aflate Ón conturile FN, OPCP ∫i AI dep„∫esc 15%
din bugetul total Ón vigoare pentru program, Comisia poate
autoriza plata Ón mod excep˛ional, Ón cazul Ón care RNAF
va oferi o dovad„ sus˛inut„ corespunz„tor asupra faptului
c„ obliga˛iile contractuale nu pot fi Óndeplinite cu fondurile
disponibile.

tu

8.1.4. Evaluarea impactului de mediu (EIA) ∫i
conservarea naturii
Procedurile pentru evaluarea impactului asupra mediului
Ónconjur„tor cuprinse Ón directiva din acest domeniu11) sunt
aplicabile Ón totalitate pentru toate proiectele de investi˛ii
finan˛ate prin PHARE. Œn cazul Ón care directiva privind
evaluarea impactului asupra mediului Ónconjur„tor nu a fost
transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„ Ón totalitate, procedurile vor
fi similare cu cele prev„zute de aceast„ directiv„. Œn cazul
Ón care un proiect va c„dea sub inciden˛a prevederilor
anexei 1 sau 2 din aceast„ directiv„, punerea Ón aplicare a
procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului
Ónconjur„tor trebuie precizat„12).
Œn cazul Ón care exist„ posibilitatea ca un proiect s„
afecteze locuri cu importan˛„ pentru conservarea naturii,
trebuie fundamentat„ o evaluare adecvat„ Ón conformitate
cu art. 6 din directiva referitoare la habitat13).
Toate investi˛iile vor fi efectuate Ón conformitate cu
legisla˛ia comunitar„ privind mediul Ónconjur„tor. Fi∫ele de
proiect vor con˛ine prevederi specifice cu privire la
respectarea legisla˛iei relevante a Uniunii Europene Ón
domeniul mediului Ónconjur„tor, Ón conformitate cu tipul
activit„˛ii derulate Ón cadrul fiec„rui proiect de investi˛ii.

25

11)

8.2.4. Pl„˛ile efectuate Ón cazul clauzelor de reten˛ii
contractuale
Pentru acele contracte cu clauze de reten˛ie
contractual„ (de exemplu, fondurile re˛inute pentru o
perioad„ de garan˛ie), AI Ó∫i asum„ Óntreaga responsabilitate pentru gestionarea fondurilor p‚n„ la efectuarea
pl„˛ii finale, precum ∫i pentru asigurarea c„ fondurile
necesare vor fi utilizate doar pentru a efectua pl„˛i legate
de clauzele de reten˛ie.
AI Ó∫i asum„ de asemenea responsabilitatea fa˛„ de
contractori pentru Óndeplinirea obliga˛iilor legate de clauzele
de reten˛ie. Fondurile nepl„tite contractorilor dup„ ce pl„˛ile
finale au fost decontate vor fi rambursate Comisiei.

DIR 85/337/EEC; JOL 175/40; 5.7.1985, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Ón anexa privind evaluarea impactului asupra mediului Ónconjur„tor, ata∫at„ fi∫ei de proiect de investi˛ii respective.
13) Ón anexa privind conservarea naturii, ata∫at„ fi∫ei de proiect de investi˛ii respective.
14) reprezent‚nd prefinan˛area a∫a cum este definit Ón art. 105 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar
15) exclusiv sumele prev„zute pentru programele comunitare
16) reprezent‚nd prefinan˛area a∫a cum este definit Ón art. 105 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar
17) exclusiv sumele pentru programele comunitare
18) exclusiv sumele pentru programele comunitare
19) exclusiv sumele pentru programele comunitare
20) exclusiv sumele pentru programele comunitare
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
12)
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Comisiei. SMSC va verifica Ón detaliu progresul fiec„rui
program, inclusiv al componentelor ∫i contractelor acestuia,
grupate de JMC Ón sectoare de monitorizare
corespunz„toare. Fiecare sector va fi supervizat prin
intermediul unui SMSC, pe baza rapoartelor de
monitorizare Óntocmite de AI, precum ∫i a evalu„rilor
intermediare realizate de evaluatori independen˛i. SMSC va
Ónainta recomand„rile referitoare la management ∫i
proiectare, asigur‚ndu-se c„ acestea sunt puse Ón aplicare.
SMSC va raporta c„tre JMC, c„ruia Ói va prezenta opinii
generale detaliate cu privire la toate programele cu
finan˛are PHARE din sectorul respectiv.
Direc˛iile de specialitate ale Comisiei vor asigura c„ o
evaluare ex post va fi realizat„ dup„ Óncheierea programului.
10. Audit, control financiar, m„suri antifraud„, ac˛iuni
preventive ∫i de corec˛ie
10.1. Control ∫i supraveghere financiar„ de c„tre
Comisie ∫i Curtea European„ a Auditorilor
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Toate acordurile de finan˛are, precum ∫i contractele
corespunz„toare acestora sunt supuse superviz„rii ∫i
controlului financiar ale Comisiei (inclusiv Biroul European
Antifraud„) ∫i auditului Cur˛ii Europene de Conturi. Œn
perioada Ón care EDIS nu este Ónc„ aplicabil AI din ˛ara
beneficiar„, delega˛ia Comisiei va pune Ón practic„ m„suri
de verificare ex ante a documentelor de licita˛ie ∫i
contractare.
Pentru a asigura protec˛ia eficient„ a intereselor
financiare ale Comunit„˛ii, Comisia (inclusiv Biroul European
Antifraud„) poate recurge la verific„ri ∫i inspec˛ii la fa˛a
locului, Ón conformitate cu procedurile prev„zute Ón
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 2185/9621).
Misiunile de control ∫i audit descrise mai sus se
adreseaz„ tuturor contractorilor ∫i subcontractorilor care au
primit fonduri comunitare.
F„r„ prejudicierea responsabilit„˛ilor Comisiei ∫i Cur˛ii
Europene de Conturi22), conturile ∫i opera˛iunile efectuate
de FN ∫i, dac„ este cazul, de OPCP ∫i toate agen˛iile de
implementare respective pot fi subiectul verific„rii, la
cererea Comisiei, de c„tre Comisie sau un auditor extern
contractat de Comisie.
10.2. Obliga˛ii ale ˛„rii beneficiare
10.2.1. Audit ∫i control financiar
Pentru a asigura un management financiar eficient al
fondurilor PHARE, ˛ara beneficiar„ trebuie s„ aib„ un
sistem de management ∫i control al asisten˛ei Ón
conformitate cu principiile general acceptate ∫i cu
standardele Ón vigoare. Acest sistem va Óndeplini cerin˛ele
prev„zute Ón art. 164 din Regulamentul financiar ∫i Ón
special va asigura corespunz„tor corectitudinea, regularitatea
∫i eligibilitatea solicit„rilor de asisten˛„ comunitar„.
Sistemele de management ∫i control ale ˛„rii beneficiare
vor asigura o pist„ suficient„ de audit, a∫a cum este
prev„zut Ón art. 7 (2) din Regulamentul Comisiei 438/200123).
Autoritatea na˛ional„ competent„ pentru controlul
financiar va efectua controalele financiare necesare asupra
tuturor entit„˛ilor implicate Ón implementarea programului.
Œn fiecare an vor fi transmise Comisiei un plan de audit
∫i o sintez„ a principalelor concluzii ∫i a recomand„rilor
auditorilor, precum ∫i un rezumat cu privire la stadiul
punerii Ón aplicare a recomand„rilor auditului anterior.
Rapoartele de audit vor fi puse la dispozi˛ia Comisiei.
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8.2.5. Œncheierea cheltuielilor ∫i Ónchiderea conturilor
Œn termen de 16 luni de la Óncheierea execu˛iei
contractelor, FN va transmite o declara˛ie final„ de
cheltuieli ∫i o atestare cu privire la regularitatea, exactitatea
∫i veridicitatea conturilor transmise. Declara˛ia final„ de
cheltuieli ar trebui s„ aib„ valoarea original„ a contractelor
din care se vor sc„dea deducerile ∫i economiile agreate cu
contractorii pe durata implement„rii. De asemenea, aceasta
va trebui s„ aib„ valoarea pl„˛ii f„cute cumulate cu sumele
datorate Ón contul re˛inerii contractuale.
Œn cazul Ón care pl„˛ile primite de la Comisie dep„∫esc
valoarea final„ a cheltuielilor autorizate, FN va returna
Comisiei sumele Ón exces Ón momentul trimiterii declara˛iei
finale. Œn cazul Ón care sunt pl„˛i neefectuate (cu excep˛ia
fondurilor aferente re˛inerilor contractuale), FN va oferi o
explica˛ie ∫i va face o previziune cu privire la momentul
finaliz„rii pl„˛ii. FN va raporta trimestrial progresul Ón ceea
ce prive∫te fondurile aferente re˛inerilor contractuale ∫i
pl„˛ile neefectuate. Œn cazul Ón care acestea nu sunt pl„tite
c„tre contractor, vor fi returnate c„tre Comisie.
Dup„ evaluarea declara˛iei finale, Comisia Ó∫i va
exprima punctul de vedere asupra cheltuielilor care vor fi
exceptate de la finan˛area comunitar„, Ón cazul Ón care
cheltuielile nu au fost efectuate Ón conformitate cu regulile
comunitare.
Rezultatele verific„rilor Comisiei ∫i concluziile de a
excepta cheltuielile de la finan˛are vor fi notificate Ón scris
c„tre FN, care va avea la dispozi˛ie o lun„ pentru a
transmite r„spunsul s„u Ón scris.
Œn cazul Ón care nu se ajunge la acord Ón termen de o
lun„ de la primirea r„spunsului scris din partea FN,
Comisia va decide ∫i va stabili sumele care vor fi
exceptate, av‚nd Ón vedere Óndeosebi gradul de
neconcordan˛e, natura ∫i gravitatea abaterilor, precum ∫i
pierderile financiare Ónregistrate de Comisie.
Ca urmare a deciziei referitoare la sumele exceptate,
toate cheltuielile neeligibile vor fi recuperate f„r„ prejudicii,
lu‚nd Ón considerare tratamentul neregularit„˛ilor ∫i
compensarea financiar„ corespunz„toare Ón conformitate cu
regulile comunitare.
Fondurile vor fi recuperate fie prin rambursare direct„
de la FN, fie prin compensare conform regulilor
Comunit„˛ii.

D

9. Monitorizare ∫i evaluare
Implementarea programului va fi monitorizat„ prin
intermediul Comitetului mixt de monitorizare (JMC — Joint
Monitoring Committee). Acesta include RNAF, CNA ∫i
serviciile Comisiei. JMC va avea loc cel pu˛in o dat„
pe an.
Acesta are rolul de a analiza toate programele finan˛ate
din fondurile PHARE Ón vederea evalu„rii evolu˛iei acestora
c„tre atingerea obiectivelor prezentate Ón acordul de
finan˛are ∫i parteneriatul de aderare.
JMC poate recomanda schimbarea priorit„˛ilor ∫i/sau
realocarea de fonduri PHARE.
Mai mult, JMC va verifica progresul programelor de
asisten˛„ de preaderare finan˛ate de Uniunea European„ o
dat„ pe an (PHARE, ISPA, SAPARD).
Pentru Programul PHARE, JMC va fi asistat de
subcomitetele sectoriale de monitorizare (SMSC), care vor
include CNA, RAP din fiecare agen˛ie de implementare (∫i
OPCP c‚nd este cazul) ∫i direc˛iile de specialitate ale
21)

Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 2185/96 din 11 noiembrie 1996, JOL 292; 15.11.1996; p. 2.
A∫a cum se precizeaz„ Ón Condi˛iile generale ale acordului de finan˛are anexat la acordul-cadru.
23) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 438/2001 din 2 martie 2001; JOL 63; 3.3.2001; p. 21.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
22)
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c) se Ónregistreaz„ disfunc˛ionalit„˛i grave ale sistemului
de management ∫i control care pot conduce la
neregularit„˛i,
Comisia poate suspenda finan˛area Ón continuare a
programului respectiv ∫i, cu argumente, este Ón m„sur„ s„
solicite ˛„rii beneficiare comentarii ∫i, dac„ este cazul, s„
efectueze corec˛ii Óntr-o perioad„ determinat„ de timp.
Œn cazul Ón care nu se ajunge la Ón˛elegere p‚n„ la
sf‚r∫itul perioadei de timp stabilite de Comisie ∫i Ón cazul
Ón care corec˛iile solicitate nu au fost efectuate, Comisia
poate, lu‚nd Ón considerare comentariile f„cute de ˛ara
beneficiar„, s„ decid„ Ón termen de 3 luni:
a) reducerea sau anularea pl„˛ilor pentru programul
respectiv; sau
b) efectuarea corec˛iilor financiare solicitate prin
anularea Ón totalitate sau par˛ial„ a asisten˛ei oferite pentru
programul respectiv.
Œn momentul stabilirii valorii corec˛iei, Comisia va lua Ón
considerare principiul propor˛ionalit„˛ii, tipul neregularit„˛ii,
amploarea ∫i implica˛iile financiare ale deficien˛elor
identificate Ón cadrul sistemului de management ∫i control
al ˛„rii beneficiare.
Œn absen˛a unei decizii Ón sensul men˛ionat la lit. a) sau
b), finan˛area Ón continuare a programului va fi reluat„ imediat.
RNAF va asigura rambursarea fondurilor neutilizate sau
a sumelor pl„tite eronat, Ón termen de 60 de zile
calendaristice de la data notific„rii. Œn cazul Ón are RNAF
nu va pl„ti suma datorat„ Comunit„˛ii, ˛ara beneficiar„ va
rambursa aceast„ sum„ Comisiei.
Dob‚nda generat„ de plata Ónt‚rziat„ va fi acoperit„ din
sumele nerambursate Ón conformitate cu regulile specificate
Ón Regulamentul financiar.

ra

10.2.2. M„suri preventive
ﬁara beneficiar„ va lua toate m„surile corespunz„toare
de prevenire ∫i contracarare a practicilor de corup˛ie24)
active ∫i pasive Ón orice stadiu al procedurii de achizi˛ie
sau al procedurii de acordare a finan˛„rii nerambursabile,
precum ∫i Ón perioada de implementare a contractelor
corespunz„toare.
Autorit„˛ile din ˛ara beneficiar„, inclusiv personalul
responsabil pentru implementarea programului, se vor
obliga s„ ia orice precau˛ii necesare pentru a evita riscul
unui conflict de interese ∫i vor informa Comisia imediat ce
apare un astfel de conflict de interese sau orice situa˛ie
care ar putea conduce la un astfel de conflict.
10.2.3. M„suri antifraud„ ∫i de corec˛ie
ﬁara beneficiar„ va avea, Ón primul r‚nd,
responsabilitatea de a asigura un proces de investigare ∫i
un tratament adecvat al cazurilor suspectate sau efective
de fraud„ ∫i neregularit„˛i identificate Ón urma controalelor
na˛ionale sau comunitare.
Autorit„˛ile na˛ionale vor asigura func˛ionarea
mecanismelor de control ∫i raportare echivalente cu cele
prev„zute Ón Regulamentul Comisiei 1681/9425).
Œndeosebi toate cazurile suspecte sau efective de
fraud„26) ∫i neregularit„˛i27), precum ∫i m„surile aferente
luate de autorit„˛ile na˛ionale trebuie s„ fie raportate
direc˛iilor de specialitate ale Comisiei, f„r„ Ónt‚rziere. Œn
cazul Ón care nu sunt cazuri suspecte sau efective de
fraud„ sau neregularit„˛i, ˛ara beneficiar„ va informa
Comisia asupra acestui fapt Ón termen de dou„ luni de la
Óncheierea fiec„rui trimestru.
Œn cazul Ón care se Ónregistreaz„ o neregularitate sau
fraud„, ˛ara beneficiar„ are obliga˛ia de a efectua corec˛iile
financiare necesare solicitate Ón leg„tur„ cu neregularitatea
respectiv„. Corec˛iile efectuate de ˛ara beneficiar„ vor consta
Ón anularea Óntregii sau a unei p„r˛i din contribu˛ia comunitar„.
Fondurile comunitare rezultate din aceast„ ac˛iune pot fi
reutilizate de c„tre FN pentru Óndeplinirea obiectivelor
programului, Ón conformitate cu art. 5 din Memorandumul de
Ón˛elegere cu privire la Ónfiin˛area Fondului Na˛ional.
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11. Vizibilitate ∫i publicitate
RAP va r„spunde de asigurarea lu„rii m„surilor
necesare pentru a furniza publicitatea adecvat„ pentru
toate activit„˛ile finan˛ate prin program. Acest proces va fi
realizat Ómpreun„ cu Comisia. Alte detalii sunt prezentate
Ón anexa D cu privire la vizibilitate ∫i publicitate.
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10.3. Recuperarea fondurilor Ón caz de nereguli sau fraud„
Orice neregularitate28) sau fraud„29) descoperit„ Ón orice
moment pe parcursul duratei de implementare a
programului sau ca rezultat al unui audit va determina
recuperarea fondurilor de c„tre Comisie.
Œn cazul Ón care, dup„ efectuarea verific„rilor necesare,
Comisia concluzioneaz„ c„:
a) ˛ara beneficiar„ nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile de a
preveni, detecta ∫i corecta neregularit„˛ile; sau
b) implementarea proiectului nu justific„ o parte sau
Óntreaga asisten˛„ financiar„ alocat„; sau

12. Condi˛ii speciale
1. Contractarea componentei pentru investi˛ii din PHARE
din componenta de coeziune economic„ ∫i social„ este
condi˛ionat„ de semnarea contractelor de servicii Óntre AI
∫i agen˛iile de dezvoltare regional„ (conform descrierii din
PHARE 2005/017-553.04.01).
2. Œn cazul Ón care angajamentele agreate nu sunt
Óndeplinite din motive care pot fi controlate de Guvernul
Rom‚niei, Comisia poate revizui programul Ón sensul de a-l
anula total sau par˛ial ∫i/sau de a realoca fondurile
neutilizate pentru alte scopuri aflate Ón concordan˛„ cu
obiectivele programului PHARE.

24) Corup˛ia activ„ este orice ac˛iune deliberat„ a unei persoane care promite sau ofer„, direct sau printr-un intermediar, orice avantaj de orice
natur„ unui oficial, pentru el Ónsu∫i sau pentru o ter˛„ persoan„, Ón schimbul unei ac˛iuni ori re˛inerii de la o ac˛iune Ón conformitate cu datoria acestuia
sau Ón exerci˛iul func˛iei, ca o Ónc„lcare a datoriei oficiale Óntr-un mod care d„uneaz„ ori poate d„una intereselor financiare ale Comunit„˛ii.
Corup˛ia pasiv„ este orice ac˛iune deliberat„ a unui oficial care, Ón mod direct sau printr-un intermediar, solicit„ sau prime∫te avantaje de orice
natur„, pentru el Ónsu∫i sau o ter˛„ parte, ori accept„ promisiunea unui astfel de avantaj, pentru a ac˛iona sau a se re˛ine de la ac˛iune Ón conformitate
cu datoria sa ori Ón exercitarea func˛iilor sale, cu Ónc„lcarea datoriilor oficiale Óntr-un mod care d„uneaz„ sau poate d„una intereselor financiare ale
Comunit„˛ii.
25) Regulamentul Comisiei (CE) 1681/94 din 11 iulie 1994; 12.7.94; p. 43.
26) Frauda presupune orice act inten˛ionat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente ori declara˛ii false, incorecte
sau incomplete, care s„ aib„ ca efect Ónsu∫irea necuvenit„ sau re˛inerea eronat„ a fondurilor din bugetul general al Comunit„˛ii Europene ori din
bugetele gestionate de c„tre sau Ón numele Comunit„˛ii; nedivulgarea informa˛iilor prin nerespectarea unei anumite obliga˛ii, cu acela∫i efect; utilizarea
acestor fonduri Ón alte scopuri dec‚t cele destinate ini˛ial.
27) Neregularit„˛ile se refer„ la toate abaterile de la prevederile na˛ionale sau de la legisla˛ia comunitar„, de la acest memorandum de
finan˛are ori de la contractele prev„zute prin acesta, care apar ca rezultat al unui act sau al unei omisiuni a unui agent economic, care au sau ar avea
ca efect prejudicierea bugetului general al Comunit„˛ii sau bugetelor gestionate de aceasta, printr-o cheltuial„ nejustificat„. Termenul legisla˛ie comunitar„
define∫te Ón acest context ansamblul reglement„rilor comunitare aplicabile Óntre p„r˛ile semnatare ale memorandumului de finan˛are (de exemplu, acorduri
europene, acorduri-cadru, Memorandumul de Ón˛elegere cu privire la Ónfiin˛area Fondului Na˛ional etc.).
28) A se vedea defini˛ia de mai sus.
29) A se vedea defini˛ia de mai sus.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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3. Œn caz de dezastre majore cum ar fi inunda˛iile, CNA,
Ón limitele stabilite de art. 5 din Memorandumul de
Ón˛elegere privind Fondul Na˛ional, poate recomanda RNAF
s„ propun„ un transfer de fonduri utilizabile Ón cadrul

prezentului acord de finan˛are pentru un fond de reabilitare
a dezastrelor, pe care Guvernul Rom‚niei Ól poate Óntre˛ine
Ón conformitate cu regulile privind managementul financiar
eficient.

ANEXA D
la acordul de finan˛are

INFORMAREA ™I PUBLICITATEA

pentru programele PHARE, ISPA ∫i SAPARD ale Comunit„˛ii
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Fiecare responsabil cu autorizarea programului, care
r„spunde de implementarea memorandumurilor financiare ∫i
a altor forme de asisten˛„, va r„spunde pentru publicitatea
la fa˛a locului. Aceast„ ac˛iune se va desf„∫ura Ón
cooperare cu delega˛iile Comisiei, care vor fi informate
asupra demersurilor f„cute Ón acest scop.
Autorit„˛ile na˛ionale ∫i regionale competente vor
desf„∫ura activit„˛ile necesare pentru a asigura aplicarea
efectiv„ a acestor aranjamente ∫i pentru a colabora cu
delega˛ia Comisiei la fa˛a locului.
M„surile de informare ∫i publicitate descrise mai jos se
bazeaz„ pe prevederile reglement„rilor ∫i deciziilor ce se
aplic„ fondurilor structurale. Acestea sunt:
— Reglementarea (CEE) 1159/2000; Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene nr. L130/30 din 31 mai 2000;
— Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene nr. L152/39 din 18 iunie 1994.
Prevederi specifice privind ISPA sunt incluse Ón Decizia
Comisiei din 22 iunie 2001; Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene nr. L182/58.
M„surile de informare ∫i publicitate trebuie s„ fie
conforme cu prevederile reglement„rilor ∫i deciziilor mai sus
men˛ionate. Un manual de conformitate poate fi pus la
dispozi˛ia autorit„˛ilor na˛ionale, regionale ∫i locale de c„tre
delega˛ia Comisiei din ˛ara respectiv„.

tu

2. Principii generale
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M„surile de informare ∫i publicitate privind asisten˛a din
partea Comunit„˛ii prin Programul PHARE au inten˛ia de a
cre∫te gradul de con∫tientizare a publicului ∫i transparen˛a
ac˛iunilor Uniunii Europene, precum ∫i de a crea o imagine
consistent„ privind m„surile respective Ón toate ˛„rile
beneficiare. Informarea ∫i publicitatea privesc m„surile care
primesc o contribu˛ie de la Programul PHARE.

C‚nd sunt implementate programe PHARE, se vor
aplica m„surile men˛ionate la lit. a) ∫i b) de mai jos:
a) Autorit„˛ile competente din ˛„rile beneficiare trebuie
s„ publice con˛inutul programelor ∫i al altor forme de
asisten˛„ Ón forma cea mai potrivit„. Ele trebuie s„ asigure
faptul c„ asemenea documente sunt distribuite Ón mod
corespunz„tor ∫i trebuie s„ le pun„ la dispozi˛ia p„r˛ilor
interesate. Ele trebuie s„ asigure prezentarea consecvent„
pe tot teritoriul ˛„rii beneficiare a materialelor de informare
∫i publicitate produse.
b) M„surile de informare ∫i publicitate la fa˛a locului
trebuie s„ cuprind„ urm„toarele:
(i) Œn cazul investi˛iilor de infrastructur„ cu un cost
ce dep„∫e∫te un milion de euro:
— panouri ridicate pe locurile respective, care s„
fie instalate Ón concordan˛„ cu prevederile
reglement„rilor ∫i deciziilor men˛ionate Ón
paragraful 2 de mai sus, ∫i specifica˛ii tehnice
din manual, care s„ fie furnizate de c„tre
delega˛ia Comisiei Ón ˛ara respectiv„;
— pl„cu˛e permanente pentru lucr„rile de
infrastructur„ accesibile publicului larg, care s„
fie
instalate
conform
prevederilor
reglement„rilor ∫i deciziilor men˛ionate Ón
paragraful 2 de mai sus, ∫i specifica˛ii tehnice
din manual, care s„ fie furnizate de c„tre
delega˛ia Comisiei din ˛ara respectiv„.
(ii) Œn cazul investi˛iilor productive, m„suri pentru
dezvoltarea poten˛ialului local ∫i orice alte m„suri
beneficiind de finan˛are PHARE, ISPA sau
SAPARD:
— m„suri care s„ informeze beneficiarii poten˛iali
∫i publicul larg cu privire la asisten˛a PHARE,
ISPA sau SAPARD, Ón concordan˛„ cu
reglement„rile citate la paragraful 3 lit. b)
pct. (i) de mai sus;
— m„suri adresate solicitan˛ilor de ajutoare de
stat, par˛ial finan˛ate de PHARE, ISPA sau
SAPARD, sub forma unei indica˛ii Ón
formularele care trebuie s„ fie completate de
asemenea solicitan˛i, c„ o parte a ajutorului
provine de la Uniunea European„ ∫i Ón mod
special de la programele PHARE, ISPA sau
SAPARD, Ón concordan˛„ cu reglement„rile de
mai sus.

rs
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1. Obiectiv ∫i sfer„ de ac˛iune

3. Informarea ∫i publicitatea privind programele PHARE
Informarea ∫i publicitatea vor face subiectul unui set de
m„suri coerente, definite de autorit„˛ile na˛ionale, regionale
∫i locale competente, Ón colaborare cu delega˛iile Comisiei,
pentru durata memorandumului de finan˛are, ∫i vor privi
at‚t programele, c‚t ∫i alte forme de asisten˛„.
Costul inform„rii ∫i publicit„˛ii referitoare la proiecte
individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor
respective.
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4.1.Cercurile de afaceri
Cercurile de afaceri trebuie implicate c‚t mai mult
posibil Ón asisten˛a care le prive∫te Ón modul cel mai direct.
Autorit„˛ile responsabile cu implementarea asisten˛ei vor
asigura existen˛a canalelor potrivite pentru diseminarea
informa˛iilor c„tre poten˛ialii beneficiari, Ón special c„tre
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii. Acestea trebuie s„ cuprind„
∫i o indica˛ie privind procedurile administrative care trebuie
urmate.
4.2. Al˛i beneficiari poten˛iali
Autorit„˛ile responsabile cu implementarea asisten˛ei vor
asigura existen˛a canalelor potrivite pentru diseminarea
informa˛iilor c„tre toate persoanele care beneficiaz„ sau
care ar putea beneficia de m„suri privind instruirea,
ocuparea for˛ei de munc„ ori dezvoltarea resurselor umane.
Œn acest sens, se va asigura cooperarea dintre organismele
de Ónv„˛„m‚nt profesional implicate Ón ocuparea for˛ei de
munc„, afaceri ∫i grupurile de afaceri, centrele de instruire
∫i organiza˛iile neguvernamentale.
Formulare
Formularele emise de autorit„˛ile na˛ionale, regionale
sau locale privind anun˛area, solicitarea ∫i acordarea de
fonduri nerambursabile de asisten˛„ destinate beneficiarilor
finali sau oric„rei alte entit„˛i eligibile pentru asemenea
asisten˛„ vor trebui s„ indice faptul c„ Uniunea European„
∫i Ón mod special programele PHARE, ISPA sau SAPARD
furnizeaz„ sprijinul financiar. Notificarea de asisten˛„
transmis„ beneficiarilor va men˛iona volumul sau procentul
de asisten˛„ finan˛at de programul Ón cauz„. Dac„
asemenea documente poart„ stema na˛ional„ sau
regional„, ele vor purta de asemenea ∫i Ónsemnul Uniunii
Europene, de aceea∫i m„rime.
4.3. Publicul general
Media
Autorit„˛ile competente vor informa mass-media, Ón
maniera cea mai potrivit„, despre ac˛iunile cofinan˛ate de
Uniunea European„ ∫i Ón special de PHARE, ISPA sau
SAPARD. Asemenea participare va fi reflectat„ Ón mod
corect Ón aceast„ informare.
Œn acest scop, lansarea opera˛iunilor (dup„ ce au fost
adoptate de Comsie) ∫i fazele importante ale implement„rii
lor vor face subiectul unor m„suri de informare, cu
prec„dere Ón mass-media regional„ (pres„, radio ∫i
televiziune).
Trebuie
asigurat„
o
colaborare
corespunz„toare cu delega˛ia Comisiei din ˛ara beneficiar„.
Principiile men˛ionate Ón cele dou„ paragrafe precedente
se vor aplica anun˛urilor, cum ar fi comunicate de pres„
sau comunicate de publicitate.
Ac˛iuni informative
Organizarea de ac˛iuni informative, cum ar fi conferin˛e,
seminarii, t‚rguri ∫i expozi˛ii Ón leg„tur„ cu implementarea
opera˛iunilor par˛ial finan˛ate de programele PHARE, ISPA
sau SAPARD, va urm„ri s„ fac„ explicit„ participarea
Uniunii Europene. Poate fi folosit„ ocazia pentru a se
expune steagurile europene Ón camerele unde au loc
Ónt‚lniri ∫i a se pune emblema Uniunii Europene pe
documente, Ón func˛ie de situa˛ie. Delega˛ia Comisiei din
˛ara beneficiar„ va ajuta, dup„ necesit„˛i, la preg„tirea ∫i
realizarea acestor evenimente.
Materiale informative
Publica˛iile (cum ar fi bro∫uri ∫i pliante) despre
programe ∫i m„suri similare finan˛ate sau cofinan˛ate de
PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie s„ con˛in„ pe pagina
de titlu o indica˛ie clar„ a particip„rii Uniunii Europene,

precum ∫i simbolul Uniunii Europene, Ón cazul Ón care
stema na˛ional„ sau regional„ este folosit„.
Œn cazul Ón care asemenea publica˛ii includ o prefa˛„,
aceasta trebuie semnat„ at‚t de persoana responsabil„ Ón ˛ara
beneficiar„, c‚t ∫i de delegatul Comisiei, Ón numele acesteia,
pentru a asigura c„ participarea Uniunii Europene este clar„.
Aceste publica˛ii se vor referi la organismele na˛ionale
∫i regionale responsabile cu informarea p„r˛ilor interesate.
Principiile men˛ionate mai sus se vor aplica, de
asemenea, ∫i materialelor audiovizuale.
5. Aranjamente speciale privind panouri, pl„cu˛e
permanente ∫i postere
Pentru a asigura vizibilitatea m„surilor finan˛ate par˛ial
de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, ˛„rile
beneficiare vor asigura faptul c„ m„surile de informare ∫i
publicitate se supun urm„toarelor:
Panouri
Panourile care furnizeaz„ informa˛ii privind participarea
Uniunii Europene la finan˛area investi˛iei ar trebui ridicate
la locul tuturor proiectelor Ón care participarea Uniunii
Europene ajunge p‚n„ la un milion de euro sau mai mult.
Chiar Ón cazul Ón care autorit„˛ile na˛ionale sau regionale
competente nu ridic„ un panou care s„ anun˛e propria lor
implicare Ón finan˛are, asisten˛a Uniunii Europene trebuie
men˛ionat„ oricum pe un panou special. Panourile trebuie
s„ fie de o m„rime corespunz„toare anvergurii opera˛iunii
(˛in‚nd seama de m„rimea cofinan˛„rii din partea Uniunii
Europene) ∫i trebuie s„ fie preg„tite conform instruc˛iunilor
la care se face referire mai sus, prev„zute Ón manualul
tehnic ce se poate ob˛ine de la delega˛iile Comisiei.
Panourile vor fi mutate din loc nu mai devreme de
6 luni dup„ terminarea lucr„rilor ∫i Ónlocuite, Ón cazurile Ón
care este posibil, de o pl„cu˛„ permanent„, Ón conformitate
cu specifica˛iile descrise Ón manualul tehnic la care se face
referire mai sus.
Pl„cu˛e permanente
Pl„cu˛e permanente ar trebui amplasate Ón zonele
accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi,
sta˛ii etc.). Œn plus fa˛„ de Ónsemnul Uniunii Europene,
asemenea pl„cu˛e trebuie s„ specifice partea finan˛at„ de
Uniunea European„, al„turi de o men˛iune a programului
Ón cauz„ (PHARE, ISPA sau SAPARD).
Œn cazul Ón care o autoritate na˛ional„, regional„ sau
local„ ori un alt beneficiar decide s„ ridice un panou, s„
plaseze o pl„cu˛„ permanent„, s„ afi∫eze un poster sau
s„ ia orice alt„ m„sur„ pentru a da informa˛ii despre
proiecte cu un cost mai mic de un milion de euro,
participarea Uniunii Europene trebuie de asemenea s„ fie
indicat„.
6. Prevederi finale
Autorit„˛ile na˛ionale, regionale sau locale implicate pot
lua, Ón orice situa˛ie, m„suri suplimentare, dac„ le
consider„ a fi necesare. Ele vor consulta delega˛ia
Comisiei ∫i o vor informa despre ini˛iativele pe care le au
Ón vedere, astfel Ónc‚t delega˛ia Comisiei s„ poat„ participa
Ón mod corespunz„tor la realizarea acestora.
Pentru a Ónlesni implementarea acestor prevederi,
Comisia, prin intermediul delega˛iilor sale la fa˛a locului, va
asigura asisten˛„ tehnic„ sub forma Óndrum„rii asupra
cerin˛elor de design, Ón cazul Ón care este necesar. Se va
realiza un manual, scris Ón limba ˛„rii respective, care va
con˛ine indica˛ii detaliate Ón form„ electronic„, iar acesta va
fi disponibil la cerere.
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4. Vizibilitatea asisten˛ei Uniunii Europene Ón cercurile de
afaceri ∫i printre poten˛ii beneficiari ∫i pentru publicul larg
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ANEXA E
la acordul de finan˛are

P R O G R A M U L N A ﬁ I O N A L P H A R E 2005
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01 Infrastructur„ etc.
02 Dezvoltarea resurselor umane
03 Gestionarea fondurilor structurale
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Sectoare prioritare
01 Sectorul finan˛e publice
02 Sectorul agricultur„
03 Sectorul mediu
04 Sectorul managementul frontierelor
M„suri complementare specifice pentru anul 2005
05 Protec˛ia drepturilor de proprietate
intelectual„ ∫i industrial„
06 CSA
07 Statistic„
08 CNVM
10 Consolidarea sectorului energetic
11 Siguran˛a drumurilor/c„ii ferate
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Dezvoltarea democra˛iei, respectarea drepturilor
omului ∫i ale minorit„˛ilor
01 Sectorul minorit„˛i
02 Societatea civil„
Dezvoltarea institu˛iilor din Rom‚nia
03 Sectorul reforma administra˛iei publice
Consolidarea statului de drept
04 Sectorul reforma justi˛iei

372,29
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01 Sprijin pentru gestionarea fondurilor
Uniunii Europene
03 Strategia de evaluare

ANEXA F
la acordul de finan˛are

I. S I S T E M E D E R E F E R I N ﬁ √

agreate Ónainte de semnarea acordului de finan˛are pentru Óntregul Program Na˛ional PHARE 2005
a) 80% din dosarele de licita˛ie pentru PHARE 2004 s„
fie transmise delega˛iei Comisiei pentru aprobarea ex ante
p‚n„ la 30 aprilie 2006;
b) 40% din termenii de referin˛„/specifica˛iile tehnice
pentru PHARE 2005 s„ se transmit„ de c„tre OPCP la
DCE pentru aprobarea ex ante p‚n„ la 30 aprilie 2006;
c) 60% din termenii de referin˛„/specifica˛iile tehnice
pentru PHARE 2005 CES/MIE s„ se transmit„ c„tre DCE
pentru aprobarea ex ante p‚n„ la 30 aprilie 2006;
d) sisteme de referin˛„ privind contractarea:

— 30% din Memorandumul de finan˛are 2004 (cu
excep˛ia PHARE ESC/MEI ∫i MMSSF) s„ se contracteze
p‚n„ la 10 aprilie 2006;
— 50% din PHARE 2004 OPCP/MMSSF s„ se
contracteze p‚n„ la 30 iunie 2006;
— 10% din PHARE 2004 CES/MIE s„ se contracteze
p‚n„ la 30 iunie 2006;
— 65% din PHARE 2004 CES/MIE — licita˛iile s„ fie
lansate p‚n„ la 30 iunie 2006;
e) diminuarea ratei de respingere a documentelor de
licita˛ie, ajung‚nd la 2% pentru rapoartele de evaluare ∫i
dosarele de contract.
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II. L I N I I D I R E C T O A R E P E N T R U C O M I T E T U L M I X T D E M O N I T O R I Z A R E ( C M M )

Ón vederea evalu„rii capacit„˛ii de implementare a managementului fondurilor PHARE Ón perspectiva unei cre∫teri
importante a fondurilor alocate Rom‚niei Ón perioada 2004—2006
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3. Autorit„˛ile rom‚ne∫ti vor prezenta o analiz„ a
necesarului de personal pentru managementul fondurilor
PHARE, Ón particular cu privire la necesit„˛ile de
management datorate cre∫terii semnificative a fondurilor
alocate Óncep‚nd cu anul bugetar 2004. Aceast„ analiz„ va
fi Ónso˛it„ de o trecere Ón revist„ a organiz„rii curente a
personalului aprobat ∫i a personalului angajat deja, precum
∫i a planurilor de angajare detaliate cu scopul de a asigura
ocuparea cu personal adecvat a tuturor nivelelor p‚n„ la
data de 31 decembrie 2005. Implementarea va fi rev„zut„
la fiecare din urm„toarele CMM.
B. Eficien˛„/Capacitate de implementare
1. Aproximativ 50%*) din valoarea total„ (PHARE ∫i
fonduri na˛ionale) a sumei prev„zute Ón cadrul MF 2003
(NP+CBC) va fi contractat„ 1) Ónainte de 16 septembrie
2005.
2. Aproximativ 30%*) din valoarea total„ (PHARE ∫i
fonduri na˛ionale) a sumei prev„zute Ón cadrul MF 2004
(NP+CBC) va fi contractat„ Ónainte de 28 februarie 2006.
3. Aproximativ 50%*) din valoarea total„ (PHARE ∫i
fonduri na˛ionale) a sumei prev„zute Ón cadrul MF 2004
(NP+CBC) va fi contractat„ Ónainte de 30 iunie 2006.
4. Delega˛ia Comisiei la Bucure∫ti va exprima decizia
final„ ex ante Ón condi˛iile DIS, Ón termen de 15 zile
lucr„toare2), Óncep‚nd cu data primirii dosarului. Contractele
ce urmeaz„ a fi incluse Ón cadrul statisticilor generale de
contractare vor fi prezentate de c„tre AI delega˛iei Comisiei
cu minimum 3 s„pt„m‚ni Ón avans.
C. Controlul calit„˛ii
1. Ratele de respingere lunare ale documentelor de
contractare trimise c„tre delega˛ia Comisiei pentru
aprobarea ex ante vor indica o tendin˛„ clar„ de sc„dere,
Óncep‚nd cu perioada martie—august 2005, care va
continua p‚n„ la atingerea unei valori mai mici de 2%,
Ónainte ca acreditarea EDIS s„ fie ob˛inut„. Œn cadrul
fiec„rei Ónt‚lniri a CMM ∫i Ón particular a celei care va
avea loc Ón luna septembrie 2005 se vor examina
rezultatele, se vor exprima comentarii ∫i, Ón cazul Ón care
este necesar, se vor detalia criteriile care urmeaz„ a fi
utilizate pentru a m„sura eficien˛a controlului de calitate.
2. Aceste rezultate vor fi de asemenea verificate lunar
Ón cadrul Ónt‚lnirilor Grupului mixt de coordonare ∫i
monitorizare a calit„˛ii PHARE la care vor participa CNA,
NAO, AI ∫i delega˛ia Comisiei. NAO va fi informat Ón
situa˛ia Ón care Ón mod nea∫teptat sunt Ónregistrate Ón
continuare sc„deri ale calit„˛ii, pentru a lua m„suri
imediate.
D. Obiective repere de management
1. Acordurile de implementare dintre FN ∫i MMSSF
referitoare la Ónfiin˛area AI la MMSSF, ∫i Óntre MMSSF ∫i
cele 8 agen˛ii regionale de ocupare a for˛ei de munc„
privind Ónfiin˛area celor 8 autorit„˛i de implementare vor intra
Ón vigoare Ónainte de 14 aprilie 2005.
2. Acordurile/contractele de implementare dintre MIE ∫i
cele 5 birouri regionale CBC/NNI privind Ónfiin˛area celor
5 autorit„˛i de implementare ∫i a secretariatelor tehnice
mixte corespunz„toare (JTS) pentru programele CBC/NNI
2004 vor intra Ón vigoare Ónainte de 14 aprilie 2005.
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Memorandumurile financiare (MF) pentru aloc„rile
bugetare anuale din 2003 ∫i 2004, Óncheiate Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Comisie, Óncredin˛eaz„ implementarea lor Ón
administra˛ia rom‚neasc„, Ón cadrul unui sistem de
implementare descentralizat (SID), cu o aprobare ex ante
a achizi˛iilor de c„tre delega˛ia Comisiei la Bucure∫ti.
Guvernul Rom‚niei inten˛ioneaz„ s„ consolideze
capacitatea administra˛iei pentru a putea solicita acreditarea
conform EDIS; Ón orice caz, organizarea Ón contextul SID,
care func˛ioneaz„ Ón prezent, trebuie s„ fie consolidat„,
pentru a se asigura un management de Ónalt„ calitate ∫i o
capacitate a personalului adecvat„ pentru gestionarea unui
volum de fonduri de peste 400 milioane euro pe an.
Pentru a permite Óncep‚nd cu 2006 implementarea
adecvat„ a unui volum crescut al fondurilor PHARE trebuie
realizat„ o important„ reconfigurare a sistemului de
management. Aceasta include adaptarea capacit„˛ii de
implementare la noile cerin˛e ∫i o responsabilitate crescut„,
dou„ elemente importante ale managementului financiar.
Guvernul Rom‚niei s-a angajat s„ fac„ toate eforturile
necesare pentru Óndeplinirea cerin˛elor.
Cele dou„ p„r˛i semnatare ale MF au agreat Ón acest
mod stabilirea unor nivele de referin˛„ pentru a permite
monitorizarea performan˛ei sistemului de management Ón anii
urm„tori de implementare a programelor PHARE. Acest
sistem de repere va (i) monitoriza performan˛a implement„rii
fondurilor alocate pentru anii 2003 ∫i 2004, cu scopul de a
evalua dac„ sunt Óndeplinite cerin˛ele reie∫ite din
programarea fondurilor PHARE pentru anii 2005 ∫i 2006 din
punctul de vedere al volumului ∫i al calendarului, ∫i (ii) va
pune la dispozi˛ia Comitetului mixt de monitorizare un
instrument cantitativ pe baza c„ruia s„ se poat„ trage
concluzii ∫i face recomand„ri asupra sistemului de
management ∫i a caracteristicilor necesare pentru anii viitori.
Pentru managementul financiar adecvat al fondurilor
PHARE, Comisia consider„ urm„toarele drept precondi˛ii
obligatorii:
— Guvernul Rom‚niei va asigura condi˛ii adecvate de
lucru pentru toate structurile implicate Ón managementul
fondurilor PHARE (CNA, FN, AI), precum ∫i resursele
tehnice necesare la nivel na˛ional ∫i regional (de exemplu,
comunica˛ii, echipament IT, dot„ri pentru birouri etc);
— este de a∫teptat ca Guvernul Rom‚niei s„
accelereze Ón lunile urm„toare separarea func˛iilor,
dezvoltarea procedurilor scrise ∫i celelalte preg„tiri pentru
acreditarea EDIS, av‚nd ca obiectiv general Ónt„rirea
capacit„˛ii de a asigura controlul calit„˛ii ∫i efectuarea unui
volum mare de opera˛ii.
Schema de nivele de referin˛„ va monitoriza urm„toarele
componente:
A. Œnt„rirea personalului
1. Finalizarea aranjamentelor pentru aplicarea efectiv„ a
prevederilor Legii nr. 490 privind major„rile salariale
acordate func˛ionarilor publici implica˛i Ón managementul
fondurilor Uniunii Europene p‚n„ la data de 14 aprilie 2005.
2. Propunerea Rom‚niei privind schema de stimulare
combin‚nd surse de la bugetul na˛ional ∫i din MF PHARE
2004, Ónaintat„ Comisiei pentru a fi discutat„ Ón cadrul
reuniunii CMM din data de 14 aprilie 2005.

*) Va fi tolerat„ o abatere fa˛„ de ˛inta propus„ de maximum 3%, cu condi˛ia ca aceasta s„ fie riguros justificat„.
1) Contracte semnate de ambele p„r˛i.
2) Cu excep˛ia dosarelor cu un grad mare de complexitate.
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financiar eficient al fondurilor PHARE Ón valoare de
400—450 milioane euro anual.
O evaluare preliminar„ va fi prezentat„ la CMM din
aprilie 2005, c‚nd termenele limit„ ∫i obiectivele incluse Ón
planul strategic de ac˛iune prezentat vor fi de asemenea
discutate ∫i aprobate. O a doua evaluare, incluz‚nd o
trecere Ón revist„ detaliat„ a calendarului certific„rii EDIS,
va avea loc Ón cadrul CMM din luna septembrie 2005.
Acest CMM poate decide de asemenea dac„ va g„si
oportun„ fixarea unor puncte suplimentare de monitorizare
pentru anii urm„tori.
Œnainte de semnarea acordurilor financiare pentru anii
2005 ∫i 2006, direc˛iile de specialitate ale Comisiei vor
realiza o evaluare detaliat„ a sistemului de management al
fondurilor PHARE, a∫a cum opereaz„ el la acea dat„, pe
baza c„ruia poate fi adoptat„ alocarea fondurilor PHARE
pentru anii 2005 ∫i 2006, din punctul de vedere al
volumului ∫i al calendarului, dac„ va g„si oportun, cu
scopul de a asigura managementul lor adecvat.
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3. CNA ∫i NAO vor prezenta un plan de contractare
pentru MF 2004 (PHARE ∫i fonduri na˛ionale) c‚t mai
cur‚nd posibil Ónainte de 1 iulie 2005, conform art. 5.1.3 (3)
din cadrul MF. Planul de contractare va indica pentru
fiecare program/proiect din cadrul MF un termen pentru
contractare p‚n„ la care toate procedurile s„ fie finalizate,
pentru a oferi o baz„ pentru profilul (estim„rile) de
contractare pentru MF 2004. Profilul de contractare va fi
monitorizat, iar profilul de contractare cumulativ va fi de
minimum 10% fa˛„ de profilul de contractare prev„zut.
Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia vor monitoriza Ómpreun„
realizarea acestor obiective Ón cadrul Ónt‚lnirilor CMM ∫i vor
lua toate m„surile necesare pentru atingerea acestora. Œn
special CNA ∫i NAO vor fi responsabili pentru
monitorizarea permanent„ a progreselor Ónregistrate de
partea rom‚n„ Ón realizarea acestor nivele de referin˛„.
Comisia, pe baza acestor elemente ∫i a altor elemente
con˛inute de art. 164.1 din regulamentele financiare ∫i de
art. 12 din Regulamentul Consiliului 1.266/99, va evalua
atingerea standardului corespunz„tor unui management
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