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Mesajul dlui Tudor Chiuariu,
Consilier de Stat pentru JustiŃie, Afaceri Interne şi Luptă Antifraudă

Anul 2007 a consolidat poziŃia României
ca un model pentru statele membre sau
candidate la Uniunea Europeană în ceea ce
priveşte protecŃia intereselor financiare ale
ComunităŃilor Europene.
Activitatea Departamentului pentru Lupta
Antifraudă – DLAF în anul trecut a fost o
continuare firească a evoluŃiilor din anii
anteriori. A fost un test important. Realizările
din anii precedenŃi au fost confirmate.
Acest lucru este remarcabil mai ales în
condiŃiile în care a avut loc o schimbare a
conducerii DLAF. Întotdeauna plecarea „liderului
fondator” e o încercare pentru o organizaŃie
tânără. Mă bucur să constat că trecerea, în cazul
DLAF, a avut loc fără consecinŃe negative. Asigurarea continuităŃii demonstrează că DLAF este o
construcŃie solidă, că în anii anteriori s-a muncit temeinic, că succesul său nu a fost conjunctural.
Gestionarea fondurilor comunitare rămâne unul dintre punctele sensibile ale construcŃiei
europene. Principii generoase, precum solidaritatea Statelor Membre şi ajutorarea regiunilor mai
puŃin dezvoltate, pot fi compromise de o folosire defectuoasă a instrumentelor financiare care fac
posibilă transpunerea lor în practică. InstituŃii puternice, precum DLAF, pot reda încrederea
contribuabilului european că taxele sale nu sunt irosite.
Semnele de recunoaştere internaŃională, fie că e vorba de rapoartele Comisiei Europene, fie
că e vorba de luările de poziŃie ale oficialilor europeni, întăresc concluziile datelor statistice: DLAF a
continuat să fie un partener de încredere, atât pentru instituŃii similare din alte State Membre, cât şi
pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, cu care a dezvoltat o relaŃie privilegiată.
Exemplul DLAF îi contrazice pe rău-prevestitorii integrării europene a României: ritmul reformelor
din perioada pre-aderare nu a încetinit.
Mă bucur să constat că vocaŃia de întemeietori a guvernelor liberale este confirmată şi la
începutul secolului XXI, în România membră a Uniunii Europene. DLAF este un exemplu de succes în
construcŃia instituŃională, în care personalităŃi puternice pun bazele unor instituŃii puternice.
Drumul DLAF nu a fost unul uşor şi nu va fi ferit de obstacole nici pe viitor. Anul 2008 va fi
unul al marilor provocări. DLAF va trebui să fie „gardianul” fondurilor structurale, de coeziune şi
agricole de care România va beneficia. Am încredere însă că tânăra echipă DLAF va şti să dea un
răspuns adecvat acestor noi provocări şi să consolideze acest proiect, an după an.
Felicitări şi succes!

Tudor Chiuariu

Consilier de Stat pentru JustiŃie, Afaceri Interne şi Luptă Antifraudă
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Mesajul dlui Ovidiu Dobleagă,
Şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF

În anul 2007, Departamentul pentru Lupta Antifraudă –
DLAF a reuşit să devină principalul actor naŃional în domeniul
protecŃiei intereselor financiare ale ComunităŃii Europene.
PerfecŃionarea cadrului legislativ şi instituŃional a permis
desfăşurarea în cele mai bune condiŃii a activităŃii DLAF, fapt
dovedit prin controalele efectuate în cursul anului şi de
aprecierile venite din partea colaboratorilor noştri de la nivel
european.
EficienŃa activităŃii noastre este demonstrată atât de
creşterea semnificativă a trimiterilor în judecată, cât şi de
volumul tot mai mare al controalelor desfăşurate la solicitarea
autorităŃilor judiciare.
În calitate de coordonator naŃional al luptei antifraudă,
am intensificat colaborarea cu celelalte instituŃii naŃionale cu
competenŃe în domeniu, prin încheierea de noi protocoale. Pe
plan legislativ, ne-am manifestat în mod activ iniŃiind un proiect
de lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare între
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi ConfederaŃia ElveŃiană, pe de altă
parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităŃi ilegale în detrimentul intereselor
financiare ale acestora.
SusŃinerea politică pentru obiectivele instituŃiei, asigurarea celor mai bune condiŃii
administrative pentru desfăşurarea activităŃii, o echipă entuziastă de tineri profesionişti,
preocuparea constantă pentru îmbunătăŃirea performanŃelor – acestea sunt premisele succesului
DLAF.
ForŃa DLAF stă şi în faptul că a reuşit să adune în jurul său toate instituŃiile interne cu
atribuŃii în gestionarea sau controlul fondurilor comunitare. ProtecŃia banilor europeni nu poate fi
realizată decât prin efortul comun al acestor instituŃii. Cultura cooperării, pe care DLAF a promovat-o
încă de la înfiinŃarea sa, dă astăzi roade.
Anul 2007 a fost anul consolidării poziŃiei DLAF pe plan naŃional şi nu numai, dar şi al
manifestării proactive a instituŃiei noastre în domeniul său de competenŃă. Fără îndoială, am reuşit
să asigurăm, în cele mai bune condiŃii, continuitatea proiectului DLAF, început în 2005.

Ovidiu Dobleagă

Şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF

7

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – Raport anual 2007

REZUMAT

DLAF a efectuat, pe parcursul anului 2007, 103 controale privind obŃinerea, derularea şi utilizarea fondurilor
provenite din programele de asistenŃă financiară nerambursabilă ale Uniunii Europene, dintre care 84 au fost finalizate. În 56
cazuri au fost constatate indicii de fraudă, iar în 14 cazuri au fost identificate nereguli.
Valoarea totală a proiectelor controlate a fost de aproximativ 200 milioane Euro, în creştere cu 38% faŃă de
valoarea proiectelor controlate în 2006.
În raport cu anul 2006 a fost înregistrată o creştere cu 20% a numărului proiectelor PHARE controlate (58 cazuri),
precum şi o dublare a cazurilor aferente programului SAPARD (30 cazuri).
În perioada 2005-2007, DLAF a transmis DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie 121 de cazuri privind posibile fraude în
obŃinerea şi utilizarea fondurilor comunitare. Dintre acestea, parchetul a soluŃionat 53 de cazuri; 30 de controale au fost
confirmate prin trimiterea în judecată a persoanelor vinovate, procurorii emiŃând 20 de rechizitorii, iar în alte 4 cazuri s-a
dispus aplicarea de sancŃiuni administrative. 2 cazuri au fost finalizate cu scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiŃilor,
iar în 17 cazuri, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale.
Au rămas nesoluŃionate 68 de cazuri, din care 26 aferente perioadei 2005-2006, iar 42 aferente anului 2007.
Dintre cauzele nesoluŃionate până la data redactării prezentului raport, 58 se află în instrumentarea DNA, iar 10 au fost
declinate către alte unităŃi de parchet. Dintre dosarele aflate în lucru la DNA, în 8 s-a dispus începerea urmăririi penale.
Urmare a controalelor DLAF, au fost trimise în judecată 39 persoane, care riscă pedepse de până la 20 ani
închisoare.
Procentul de confirmare a sesizărilor DLAF (64% din cauzele soluŃionate) demonstrează potenŃialul ridicat de
valorificare a constatărilor şi, prin aceasta, calitatea şi eficienŃa activităŃii de control. În acelaşi timp, se constată o lipsă de
celeritate în soluŃionarea dosarelor de către organele judiciare, evidenŃiată prin numărul mare de cauze nefinalizate
(aproximativ 56% din totalul sesizărilor DLAF), o parte din ele depăşind 2 ani de la data sesizării.
Întrucât majoritatea cauzelor vechi se află încă în faza actelor premergătoare, (11 din cele 17 aferente anilor 20052006), există riscul prescrierii răspunderii penale, ce face imposibilă recuperarea prejudiciului în cadrul procesului penal şi
pedepsirea celor vinovaŃi.
Activitatea de control a avut la bază o abordare proactivă în declanşarea verificărilor, în contextul îmbunătăŃirii
permanente a activităŃii de culegere şi analiză date, aspect confirmat de numărul mare de autosesizări (47% din total
verificărilor desfăşurate).
Din cele 103 controale efectuate, DLAF s-a autosesizat în 49 de cazuri, 34 de controale fiind declanşate urmare a
solicitărilor organelor judiciare (DNA – 31, IGPR – 2, alte parchete - 1).
În comparaŃie cu anul 2006, se constată o creştere de 7 ori a numărului de controale efectuate la solicitarea
DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie (31 de cazuri în 2007 faŃă de 4 cazuri în 2006).
Activitatea de control a fost extinsă şi asupra fondurilor provenite de la Banca Europeană de InvestiŃii, DLAF
efectuând, în 2007, 3 astfel de verificări, dintre care una s-a derulat în comun cu reprezentanŃi OLAF şi BEI.
Controalele efectuate de DLAF în anul 2007 au acoperit în mod uniform toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Cea mai
ridicată valoare a proiectelor controlate în perioada respectivă este aferentă Regiunii 2 Sud Est (47.330.042 Euro), iar cele
mai multe controale au fost desfăşurate în Regiunea 3 Sud Muntenia şi în Regiunea 7 Centru (câte 17 controale).
Pentru recuperarea fondurilor utilizate necorespunzător, DLAF a sesizat AgenŃiile de Implementare în 65 de cazuri.
Urmare a controalelor DLAF, au fost recuperate pe cale administrativă debite în cuantum de aproximativ 2.600.000 Euro,
din care peste 700.000 Euro în anul 2007.
În cauzele penale constituite în baza controalelor DLAF, organele judiciare au dispus luarea de măsuri asigurătorii
în valoare de aproximativ 2.420.000 Euro, din care în anul 2007 aproximativ 1.000.000 Euro.
În anul 2007 au fost recuperate integral debitele stabilite în 20 cazuri, iar în alte 11 cazuri debitele calculate au
fost recuperate parŃial.
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A fost acordată o atenŃie sporită proiectelor de infrastructură, urmărind atât corectitudinea operaŃiunilor financiare cât
şi respectarea standardelor de calitate în execuŃia contractelor de lucrări. În acest context se remarcă intensificarea
colaborării cu Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, care a acordat Departamentului suport operaŃional în 23 de cazuri (faŃă
de numai 9 în 2006).
Având în vedere experienŃa acumulată în domeniul controlului financiar, colaborarea cu Garda Financiară a fost
orientată spre cazurile complexe, DLAF primind suport operaŃional din partea acestei instituŃii în 9 astfel de situaŃii.
Totodată, specificul activităŃii Departamentului (identificarea fraudelor cu fonduri comunitare), a determinat, în 15
cazuri, o strânsă colaborare cu structurile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei Române.
Principalele modalităŃi de fraudare identificate cu ocazia acŃiunilor de control au fost: folosirea de documente
justificative falsificate, incorecte sau incomplete (34%), utilizarea de certificate sau declaraŃii false sau falsificate (16%),
efectuarea de cheltuieli neeligibile (15%) şi încălcarea normelor privind achiziŃiile publice (4%).
A fost perfecŃionat cadrul instituŃional şi legislativ, prin extinderea competenŃelor DLAF asupra fondurilor postaderare, stabilirea unor reguli clare de valorificare a actului de control DLAF de către AgenŃiile de Implementare, precum şi prin
reglementarea procedurilor de recuperare a prejudiciilor.
În calitate de instituŃie responsabilă cu asigurarea protecŃiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,
DLAF a iniŃiat proiectul de lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare încheiat între Comunitatea Europeană şi
statele membre, pe de o parte, şi ConfederaŃia ElveŃiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a altor activităŃi
ilegale ce afectează interesele lor financiare, semnat la Luxemburg, la data de 26 octombrie 2004.
DLAF a susŃinut semnarea de către România a Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană, statele
membre participante şi Japan Tobacco International SA şi Japan Tobacco International Holding BV şi a documentelor sale
aferente, precum şi a actului de renunŃare la pretenŃii cu privire la RJ Reynolds.
Cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF s-a consolidat prin creşterea numărului de
controale comune desfăşurate. Dacă în anul 2006 România a fost prima Ńară care a efectuat controale comune la faŃa locului cu
OLAF, în 2007 numărul total al acestora a ajuns la 7. Totodată, OLAF a acordat asistenŃă tehnică pentru finalizarea de către
DLAF a 8 cazuri complexe, ce vizau operatori economici cu sediul în alte state membre. Dintre cele 103 controale efectuate de
DLAF în anul 2007, 6 controale au fost declanşate ca urmare a sesizărilor transmise de OLAF. De asemenea, au fost
transmise către OLAF un număr de 82 de note de control ce conŃin indicii de fraudă, de 3 ori mai multe decât cele transmise în
anul 2006.
În calitate de serviciu de coordonare a luptei antifraudă, în 2007, DLAF a centralizat, analizat şi transmis către OLAF
169 de rapoarte ce au evidenŃiat noi indicii de nereguli sau fraude. Dintre acestea, 58 sunt aferente programului SAPARD,
71 programului ISPA şi 40 programului PHARE.
Cu sprijinul Comisiei Europene şi a Academiei de Drept European din Trier (ERA), DLAF a organizat în baza
Programului Suplimentar de Training 13 seminarii şi un schimb de experienŃă, la care au participat aproximativ 350 de
reprezentanŃi ai instituŃiilor naŃionale cu competenŃe în domeniul PIF.
În anul 2007, DLAF a elaborat Raportul de evaluare finală a implementării SNLAF, raport ce evidenŃiază gradul în
care au fost îndeplinite obiectivele asumate în cadrul Strategiei, punctele tari şi punctele slabe, recomandări şi direcŃii de
acŃiune.
Seriozitatea si eficienŃa activităŃii DLAF au fost evidenŃiate, atât în Raportul Comisiei către Parlamentul European
şi Consiliu privind protecŃia intereselor financiare ale ComunităŃilor – Lupta împotriva fraudei, cât şi în Raportul de activitate al
Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF, pe anul 2006, date publicităŃii în luna iulie 2007.
Extinderea competenŃelor Departamentului la asistenŃa financiară post-aderare, precum şi toate celelalte măsuri de
îmbunătăŃire a cadrului legislativ şi instituŃional în domeniu ne îndreptăŃesc să afirmăm că România are capacitatea să asigure
pe viitor gestionarea corectă şi un control riguros al fondurilor comunitare.
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INTRODUCERE

ProtecŃia intereselor financiare ale Uniunii Europene a constituit, de-a lungul anilor,
un domeniu prioritar atât la nivel comunitar, cât şi la cel naŃional. În acest sens, art. 280
din Tratatul CE prevede deopotrivă competenŃa ComunităŃii şi a statelor membre de a
combate frauda, precum şi orice alte activităŃi ce aduc atingere intereselor financiare ale
Uniunii Europene. Astfel, fiecare stat membru trebuie să asigure implementarea la nivel
naŃional a obligaŃiilor ce îi revin în temeiul acestui text din Tratat.
De la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi
dobândirea calităŃii de stat membru, Ńara noastră poate accesa finanŃările alocate de către
Comisia Europeană din fondurile structurale şi de coeziune. Pentru a răspunde acestei noi
provocări, la nivel naŃional, au fost elaborate acte normative prin care s-a întărit cadrul
instituŃional şi legislativ astfel încât acesta să permită atât absorbŃia, cât şi controlul
acestor fonduri.
Pentru Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, anul 2007 a însemnat
consolidarea poziŃiei sale în raport cu instituŃiile naŃionale şi comunitare relevante. Anul
2007 se caracterizează, pe de o parte, prin creşterea atât cantitativă, cât, mai ales,
calitativă a activităŃilor de control iar, pe de altă parte, prin intensificarea colaborării cu
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Pe lângă aceste aspecte, modificările
legislative operate în prima parte a anului au întărit, în mod esenŃial, competenŃele de
control ale DLAF, ceea ce a echivalat cu transformarea acestuia în cea mai importantă
instituŃie naŃională cu competenŃe în domeniul controlului fondurilor comunitare.
De asemenea, măsurile legislative adoptate în cursul anului 2007 au vizat şi
adaptarea procedurilor de control şi recuperare a fondurilor comunitare utilizate
necorespunzător la noul statut al României de stat membru. Acestea asigură acum o
protecŃie echivalentă intereselor financiare ale Uniunii Europene cu cele naŃionale, în
temeiul art. 280 din Tratat.
Considerăm, astfel, că anul 2007 reprezintă o confirmare a rolului şi importanŃei
DLAF în combaterea, la nivel naŃional, a neregulilor şi fraudelor ce afectează interesele
financiare ale Uniunii Europene. O consecinŃă fireasca a acestei confirmări este interesul pe
care statele candidate îl manifestă faŃă de modelul instituŃional pus în practică de România.
Pentru activitatea viitoare a DLAF, calitatea de stat membru a României impune cu
necesitate continuarea, în acelaşi ritm, a eforturilor ce vizează protecŃia intereselor
financiare ale Uniunii Europene în România, DLAF fixându-şi ca obiective principale:
creşterea calităŃii şi eficienŃei controalelor întreprinse;
consolidarea cooperării cu OLAF;
iniŃierea de măsuri legislative pentru perfecŃionarea cadrului naŃional de
protecŃie a intereselor financiare a Uniunii Europene în România.
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CAPITOLUL 1: ACTIVITATEA DE CONTROL
Capitolul prezintă activitatea de control a Departamentului, modul de abordare a
verificărilor în anul 2007, precum şi rezultatele concrete obŃinute. Este descrisă situaŃia
valorificării actelor de control şi sunt detaliate studii de caz relevante pentru modalităŃile de
fraudare şi producere a neregulilor.
1.1.CompetenŃe operaŃionale
În exercitarea atribuŃiilor exclusive de control al modului de obŃinere,
derulare şi utilizare a fondurilor provenite din asistenŃa financiară acordată
României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente,
Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF beneficiază de autonomie funcŃională şi
decizională. În acest sens, şeful Departamentului nu solicită şi nu primeşte instrucŃiuni de
la nicio autoritate, instituŃie sau persoană în legătură cu declanşarea şi desfăşurarea
controalelor ori întocmirea actelor de control.
Urmare a îmbunătăŃirii cadrului legislativ, competenŃele operative ale
investigatorilor DLAF au sporit, fiind extinse şi la fondurile post-aderare. Aceştia desfăşoară
controale la locul derulării proiectului, având dreptul de a lua declaraŃii şi note explicative
de la beneficiar şi de la orice alte persoane care pot furniza date, având acces
necondiŃionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaŃii folosite în
scopuri economice.
Pentru a se asigura finalitatea activităŃii de control, în cazul descoperirii de fraude,
legea asimilează actele încheiate de DLAF cu actele premergătoare ale organelor judiciare,
permiŃând astfel valorificarea directă a acestora în procesul penal. În acest sens, în
conformitate cu dispoziŃiile art. 214 din Codul de Procedură Penală, consilierii DLAF au
competenŃa de a lua măsuri pentru conservarea probelor prin ridicarea de înscrisuri,
reŃinerea corpurilor delicte şi încheierea de procese-verbale de constatare.
Pentru derularea eficientă şi completă a controlului, DLAF beneficiază de sprijin
operaŃional din partea altor entităŃi publice în domeniile lor specifice de expertiză, în baza
protocoalelor de colaborare încheiate, precum: Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, Garda
Financiară, Inspectoratul General al PoliŃiei Române, Autoritatea de Audit.
În virtutea acestor competenŃe şi cu sprijinul specialiştilor din instituŃiile naŃionale
partenere, investigatorii DLAF verifică:
- eligibilitatea solicitanŃilor de fonduri comunitare;
- capacitatea tehnico-financiară de a derula proiecte;
- respectarea procedurilor de achiziŃie;
- realitatea şi legalitatea operaŃiunilor patrimoniale;
- calitatea execuŃiei lucrărilor realizate;
- sustenabilitatea proiectelor ulterior implementării.
1.2 Optimizarea activităŃii de control în anul 2007
ExperienŃa acumulată a permis o abordare complexă a verificărilor asupra modului
de obŃinere, derulare şi utilizare a fondurilor provenite din asistenŃa financiară acordată
României de Uniunea Europeană şi a fondurilor de cofinanŃare aferente. Aceasta s-a
reflectat în creşteri semnificative în planul eficienŃei echipelor de control şi al
numărului controalelor efectuate.

11

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – Raport anual 2007

Activitatea de control a fost extinsă şi asupra fondurilor provenite de la Banca
Europeană de InvestiŃii, DLAF efectuând, în 2007, 3 astfel de verificări, dintre care una
s-a derulat în comun cu reprezentanŃi OLAF şi BEI.
O recunoaştere a calităŃii actelor întocmite de DLAF o reprezintă şi creşterea
semnificativă a solicitărilor de control primite de la autorităŃile judiciare. În 2007, DirecŃia
NaŃională AnticorupŃie, structura judiciară naŃională cu competenŃe exclusive de urmărire
penală a infracŃiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, a
solicitat DLAF efectuarea de controale în 31 de cazuri, de 7 ori mai multe decât în anul
precedent.
O atenŃie sporită s-a acordat şi verificării proiectelor sub aspect tehnic, al calităŃii
lucrărilor efectuate şi al utilităŃii acestora în raport de obiectivele propuse prin cererile de
finanŃare. În acest demers activitatea DLAF a fost susŃinută şi de Inspectoratul de Stat în
ConstrucŃii care, în baza protocolului de colaborare, a efectuat 23 de astfel de verificări.
1.3 Rezultatele acŃiunilor de control
Activitatea de control a păstrat tendinŃa ascendentă din anii precedenŃi, DLAF
efectuând 103 controale privind obŃinerea, derularea şi utilizarea fondurilor provenite din
programele de asistenŃă financiară ale Uniunii Europene, din care, până la data redactării
prezentului raport, au fost finalizate 84.
Comparativ cu anul 2006, cele 103 controale deschise reprezintă o creştere cu
18% faŃă de numărul de verificări desfăşurate în anul precedent (87 de cazuri).
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Valoarea totală a proiectelor controlate în anul 2007 este de aproximativ 200
milioane Euro, în creştere cu 38% faŃă de proiectele controlate în anul 2006.
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Activitatea de control a vizat întreaga sferă de proiecte finanŃate din programele de
preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD), alte programe comunitare precum Leonardo da Vinci,
dar şi fonduri rambursabile acordate României de Banca Europeana de InvestiŃii.
În Figura 3 este prezentată distribuŃia cazurilor DLAF în anul 2007, în funcŃie de
programul de finanŃare. Se constată o creştere (20%) a numărului proiectelor PHARE
controlate în 2007, cât şi o dublare a numărului de controale aferente proiectelor SAPARD
(30 cazuri), faŃă de anul 2006 (16 proiecte). Aceste creşteri sunt datorate orientării
activităŃii de control către contractele de lucrări, în special asupra proiectelor care au
ca beneficiari autorităŃi publice locale (sisteme de alimentare cu apă, reŃele de canalizare,
infrastructură de transport).
Totodată, se observă că ponderea proiectelor PHARE reprezintă peste 56% din
totalul proiectelor controlate în 2007.
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Figura 3: DistribuŃia controalelor efectuate în perioada 2005-2007, în
funcŃie de programul de finanŃare
În urma activităŃii de control derulate în anul 2007, au fost constatate indicii de
fraudă în 56 de cazuri, iar în 14 cazuri au fost identificate nereguli.
Totodată, în 14 din cele 84 cazuri finalizate, aspectele sesizate iniŃial nu s-au
confirmat, proiectele fiind implementate corespunzător.
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Cele mai multe cazuri de fraudă au fost identificate în cadrul proiectelor PHARE (27),
acestea având însă şi ponderea cea mai ridicată din totalul controalelor efectuate în anul
2007.
Figura 5 prezintă distribuŃia cazurilor în care s-au constatat indicii de fraudă, în
funcŃie de programul de finanŃare.
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Figura 5: DistribuŃia cazurilor în care s-au constatat indicii de fraudă în anul 2007

1.4 Valorificarea actului de control
1.4.1 Valorificarea judiciară
Finalizarea acŃiunii de control se concretizează într-un act de control, aprobat de
către şeful Departamentului. Dacă în urma verificărilor efectuate sunt constatate aspecte
de natură infracŃională, DLAF sesizează autorităŃile judiciare în vederea tragerii la
răspundere penală a persoanelor vinovate, precum şi a luării măsurilor legale pentru
indisponibilizarea fondurilor şi recuperarea prejudiciului. Potrivit legii, DirecŃia NaŃională
AnticorupŃie este structura judiciară cu competenŃe exclusive de investigare a
infracŃiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,
constituind astfel principalul beneficiar al activităŃii de control a DLAF.
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Figura 6: EvoluŃia numărului de cazuri transmise DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie
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În urma controalelor desfăşurate în anul 2007, DLAF a transmis DNA un număr de
51 de cazuri, iar alte 14 au fost transmise altor unităŃi de parchet, aspectele
identificate fiind de competenŃa acestora.
Din totalul dosarelor transmise la DNA în perioada 2005-2007, parchetul a
soluŃionat 53 de cazuri; 30 de controale au fost confirmate prin trimiterea în
judecată a persoanelor vinovate, procurorii emiŃând 20 de rechizitorii, iar în alte 4
cazuri s-a dispus aplicarea de sancŃiuni administrative. În afară de acestea, 2 cazuri au
fost finalizate cu scoaterea de sub urmărirea penală a învinuiŃilor, iar în 17 cazuri,
procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale. Au rămas nesoluŃionate 68 de cazuri,
din care 26 aferente perioadei 2005-2006, iar 42 aferente anului 2007. Dintre cauzele
nesoluŃionate până la data redactării prezentului raport, 58 se află în instrumentarea DNA
iar alte 10 au fost declinate către alte unităŃi de parchet.
Până în prezent, în 8 din cauzele aflate în lucru la DNA s-a dispus începerea
urmăririi penale faŃă de persoanele cercetate.
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Figura 7: Valorificarea cazurilor de către DirecŃia NaŃională AnticorupŃie
Procentul de confirmare a sesizărilor DLAF (64% din cauzele soluŃionate)
demonstrează potenŃialul ridicat de valorificare a constatărilor şi prin aceasta calitatea şi
eficienŃa activităŃii de control.
Cu toate acestea, se constată o lipsă de celeritate în soluŃionarea dosarelor de către
organele judiciare, evidenŃiată prin numărul mare de cauze nefinalizate (aproximativ 56%
din totalul sesizărilor DLAF), o parte din ele depăşind 2 ani de la data sesizării.
Întrucât majoritatea cauzelor vechi se afla încă în faza actelor premergătoare (11 din
cele 17 aferente anilor 2005-2006), există riscul prescrierii răspunderii penale, ce face
imposibilă recuperarea prejudiciului în cadrul procesului penal şi pedepsirea celor vinovaŃi.
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Figura 8: Reprezentarea grafică a soluŃiilor dispuse de DNA
Urmare a controalelor DLAF au fost trimise în judecată 39 de persoane pentru
infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene (Anexa A). Până în
prezent, în 5 din cazurile investigate de DLAF, instanŃele judecătoreşti de fond au
pronunŃat condamnări cu pedepse ce ajung până la 10 ani închisoare.

1.4.2 Valorificare administrativă
Conform prevederilor legale, în cazul identificării de nereguli, DLAF transmite actul
de control AgenŃiilor de Implementare în vederea luării măsurilor de remediere a
deficienŃelor semnalate şi, după caz, a recuperării cheltuielilor neeligibile. În baza motivelor
de fapt constatate de DLAF şi a temeiului de drept indicat în cuprinsul actului de control,
AgenŃiile de Implementare procedează la stabilirea şi individualizarea obligaŃiilor de plată şi
emiterea titlului de creanŃă.
În acest context, în anul 2007, au fost transmise către AgenŃiile de Implementare
un număr de 65 de cazuri în care au fost constatate nereguli, după cum urmează:
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: 16 cazuri
• Oficiul de PlăŃi şi Contractare PHARE: 20 cazuri
• AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit: 21 cazuri
• AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi
Formării Profesionale: 8 cazuri
Din datele comunicate de către AgenŃiile de Implementare rezultă că, urmare a
controalelor DLAF, au fost recuperate pe cale administrativă debite în cuantum de
aproximativ 2.600.000 Euro, din care peste 700.000 Euro în anul 2007.
În anul 2007 au fost recuperate integral debitele stabilite în 20 cazuri, iar în
alte 11 cazuri debitele calculate au fost recuperate parŃial.
Principalele modalităŃi de recuperare a debitelor au fost:
• plată voluntară – beneficiarul a restituit debitul fie integral, fie în tranşe
în baza unei convenŃii de plată (6 cazuri);
• hotărâre judecătorească în procesele în care agenŃiile s-au constituit
parte civilă pentru recuperarea prejudiciului (6 cazuri);
• executare silită de către ANAF (4 cazuri);
• deducere din plăŃile ulterioare (3 cazuri).
În prezent, într-un număr de 6 dosare, debitele stabilite sunt în curs de
recuperare prin acŃiuni în instanŃă, iar în alte 4 dosare prin procedură de executare silită.
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De asemenea, într-un număr de 13 cazuri au fost demarate procedurile de
recuperare prin notificarea beneficiarului şi rezilierea contractului de finanŃare.
Totodată, în cauzele penale, organele judiciare au dispus luarea de măsuri
asigurătorii (sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaŃilor, indisponibilizarea sumelor
deŃinute de aceştia în conturi bancare) în valoare de aproximativ 2.420.000 Euro, din
care în anul 2007 aproximativ 1.000.000 Euro.
1.5 Analiza datelor operaŃionale
În cadrul investigaŃiilor preliminare efectuate, au fost analizate, procesate şi
coroborate date cu privire la peste 3.500 de operatori economici implicaŃi sau având
legătură cu obŃinerea, derularea şi gestionarea fondurilor europene.
ActivităŃile menŃionate au fost susŃinute de accesul DLAF la baze de date naŃionale
şi europene relevante, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu partenerii naŃionali
şi OLAF.
1.5.1 DistribuŃia controalelor în funcŃie de sursa sesizării
Activitatea de control a avut la bază o abordare proactivă în declanşarea
verificărilor, în contextul îmbunătăŃirii permanente a activităŃii de culegere şi analiză date,
aspect confirmat de numărul mare de autosesizări (47% din total verificărilor
desfăşurate).
Din cele 103 controale efectuate, DLAF s-a autosesizat în 49 de cazuri, 34 de
controale fiind declanşate urmare a solicitărilor organelor judiciare (DNA – 31, IGPR – 2,
alte parchete - 1). Totodată, DLAF a efectuat 6 controale urmare a solicitărilor primite din
partea OLAF, 6 controale au reprezentat sesizări din partea agenŃiilor de implementare, iar
alte 8 controale au fost declanşate urmare a sesizărilor primite din partea persoanelor
fizice şi juridice.
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Figura 9: DistribuŃia controalelor în funcŃie de sursa sesizării
Se constată o creştere de 7 ori a numărului de controale efectuate la solicitarea
DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie. Dintre cele 31 de controale efectuate în interesul
cercetărilor penale derulate în anumite cauze, 25 au fost finalizate, în 17 dintre acestea
fiind constatate fraude, iar în 6 nereguli. Totodată, în 2 dintre cele 25 de cazuri finalizate,
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Figura 10: Creşterea numărului de controale efectuate la solicitarea DNA

1.5.2 Principalele modalităŃi de fraudare şi comitere a neregulilor
(Modus operandi)
În anul 2007, principalele tipuri de fraude/nereguli identificate cu ocazia
controalelor efectuate de DLAF au fost:
• folosirea de documente justificative falsificate, incorecte sau
incomplete (34%);
• folosirea de certificate sau declaraŃii false sau falsificate (16%);
• efectuarea de cheltuieli neeligibile (15%);
• încălcarea normelor privind achiziŃiile publice (4%).
O metodă de fraudare frecvent întâlnită în 2007 a reprezentat-o simularea
procedurilor de licitaŃie de către beneficiari, în scopul achiziŃionării propriilor
utilaje/echipamente. De asemenea, s-au constatat şi cazuri de complicitate între solicitanŃii
finanŃărilor europene şi reprezentanŃii administraŃiilor locale/fiscale, materializată prin
emiterea de către aceştia din urmă a unor certificate de atestare fiscală false, utilizate în
dovedirea eligibilităŃii.
1.5.3 DistribuŃia regională a controalelor
Controalele efectuate de DLAF în anul 2007 au acoperit în mod uniform toate cele 8
regiuni de dezvoltare.
Cea mai ridicată valoare a proiectelor controlate în perioada respectivă este
aferentă Regiunii 2 Sud Est (47.330.042 Euro), iar cele mai multe controale au fost
desfăşurate în Regiunea 3 Sud Muntenia şi în Regiunea 7 Centru (câte 17 controale).
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Figura 11: DistribuŃia regională a controalelor
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VALOARE PROIECTE: 47.330.040 €

REGIUNEA DE
DEZVOLTARE 2
SUD EST

NR. TOTAL CONTROALE ; 16
NR. CONTROALE FINALIZATE : 15
VALOARE PROIECTE: 45.265.061 €

REGIUNEA DE
DEZVOLTARE 1
NORD EST

NR. TOTAL CONTROALE: 17
NR. CONTROALE FINALIZATE; 10
VALOARE PROIECTE; 41.671.371 €

REGIUNEA DE
DEZVOLTARE 3
SUD MUNTENIA

NR. TOTAL CONTROALE: 17
NR. CONTROALE FINALIZATE: 13
VALOARE PROIECTE; 7.278.427 €

REGIUNEA DE
DEZVOLTARE 7
CENTRU

NR. TOTAL CONTROALE: 8
NR. CONTROALE FINALIZATE: 8
VALOARE PROIECTE: 15.264.214 €

NR. TOTAL CONTROALE: 10
NR. CONTROALE FINALIZATE: 10
VALOARE PROIECTE; 2.836.813 €

REGIUNEA DE
DEZVOLTARE 5
VEST

NR. TOTAL CONTROALE: 5
NR. CONTROALE FINALIZATE: 5
VALOARE PROIECTE: 16.346.720 €

REGIUNEA DE
DEZVOLTARE 6
NORD VEST
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1.5.4 DistribuŃia cazurilor pe AgenŃii de Implementare
În funcŃie de agenŃia de implementare care le gestionează, cele 103
proiecte controlate de DLAF în anul 2007, sunt reprezentate în Figura 12:
• MDLPL - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor - 38
proiecte
• APDRP - AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - 30
proiecte
• OPCP - Oficiul de PlăŃi si Contractare PHARE - 24 proiecte
• ANPCDEFP - AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în
Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale - 8 proiecte
• Alte agenŃii - 3 proiecte

8%

3%

37%

MDL PL
APDRP

23%

OPCP
ANPCDEFP
Alte AgenŃii

29%

Figura 12: DistribuŃia cazurilor pe AgenŃii de Implementare

1.5.5 Coordonarea operaŃională
Prevederile legale care instituie obligaŃia oricărei instituŃii/autorităŃi
publice de a acorda DLAF sprijin în realizarea atribuŃiilor de control sunt
consolidate şi eficientizate de protocoalele de colaborare pe care Departamentul
le-a încheiat cu principalele instituŃii cu competenŃe în acest domeniu.
În 2007, DLAF a acordat o atenŃie sporită proiectelor de infrastructură,
urmărind atât corectitudinea operaŃiunilor financiare cât şi respectarea
standardelor de calitate în execuŃia contractelor de lucrări. În acest context se
remarcă intensificarea colaborării cu Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii,
care a acordat Departamentului suport operaŃional în 23 de cazuri (faŃă de
numai 9 în 2006).
Având în vedere experienŃa acumulată în domeniul controlului financiar,
colaborarea cu Garda Financiară a fost orientată spre cazurile complexe,
DLAF primind suport operaŃional din partea acestei instituŃii în 9 astfel de situaŃii.
Totodată, specificul activităŃii Departamentului (identificarea fraudelor cu
fonduri comunitare), a determinat, în 15 cazuri, o strânsă colaborare cu
structurile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei
Române.
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Figura 13: Rezultate ale coordonării operaŃionale
1.6. Studii de caz
Cazul „Phare RICOP”
Prezentul caz constituie un exemplu de fraudă comisă în cadrul
programului PHARE – RICOP – Componenta de finanŃare a IMM - urilor, prin
metoda achiziŃionării propriilor utilaje şi a transferului activităŃii economice între
două firme aparŃinând aceleiaşi persoane.
Proiectul
Controlul a vizat un proiect în valoare totală de 166.667 Euro (din care
100.000 Euro a reprezentat asistenŃa financiară nerambursabilă a Uniunii
Europene), care propunea utilarea unei fabrici cu echipamente de mare
performanŃă şi realizarea unei linii tehnologice cu randament productiv ridicat, în
domeniul prelucrării lemnului (SC „B” SRL).
Activitatea de control
Din analiza documentelor şi informaŃiilor obŃinute, DLAF a constatat că, în
realitate, reprezentantul legal al beneficiarului, dl D.B. a utilizat fondurile
acordate prin Proiect pentru achiziŃionarea propriilor utilaje (aflate în proprietatea
unei alte societăŃi la care acesta avea calitatea de asociat – SC „A” SRL).
În acest scop, pentru a crea aparenŃa unor licitaŃii organizate potrivit
dispoziŃiilor legale şi pentru a induce în eroare Autoritatea Contractantă (MIE) cu
privire la adevărata provenienŃă a utilajelor, dl D.B. s-a folosit de o societate
comercială interpusă (SC „C” SRL), cu rol de „ofertant câştigător”.
Caracterul fictiv al procedurilor de achiziŃie este demonstrat şi de
intervalul de timp redus dintre momentul achiziŃionării utilajelor de către
„intermediarul - ofertant” şi momentul revânzării acestora în cadrul Proiectului.
În fapt, la momentul încheierii contractului de finanŃare de către SC „B”
SRL, echipamentele se aflau în patrimoniul SC „A” SRL, administrate tot de dl
D.B., aspect ce pune în evidenŃă caracterul premeditat al demersurilor sale, în
scopul obŃinerii fondurilor comunitare fără efort financiar suplimentar.
Rezultatul acestor manopere l-a constituit transferul scriptic al
echipamentelor şi implicit al activităŃii de producŃie, de la SC „A” SRL la SC „ B”
SRL, fără a fi urmat de un aport tehnologic real, care să contribuie la
îmbunătăŃirea şi diversificarea producŃiei de prelucrare a lemnului.
Prin urmare, scopul Proiectului nu a fost realizat, grupul de firme
administrat de dl D.B. având în patrimoniu, la finele perioadei de implementare a
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Proiectului, aceleaşi utilaje ca şi înaintea încheierii contractului de finanŃare.
Singurul element de noutate l-a constituit încasarea fondurilor
comunitare în baza unor transferuri scriptice a utilajelor de la o societate
la alta.
Valorificarea
Nota de control întocmită, alături de documentaŃia aferentă şi declaraŃiile
date, a fost transmisă DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, spre competentă
soluŃionare.

(1) transfer scriptic echipamente

D.B.
(administrator)
SC „A” SRL

SC „B” SRL

proprietar
echipamente

beneficiar
fonduri UE

(2) achiziŃie
echipamente

SC „C” SRL
34.000 €

(intermediar)

(3) plată echipamente
din fonduri UE

34.000 €

(4) rambursarea contravalorii echipamentelor

Figura 14: Cazul „Phare RICOP”

Cazul „Sântana de Mureş”
Cazul „Sântana de Mureş” se referă la implementarea defectuoasă a
unui proiect SAPARD de către o autoritate publică locală prin:
- modificarea datelor tehnice în cursul execuŃiei lucrărilor;
- utilizarea de documente inexacte privind proprietatea asupra terenului;
- încălcarea clauzelor etice.
Proiectul
Proiectul în valoare de 4.974.327 lei a avut ca obiectiv colectarea apelor
menajere uzate prin sistem de canalizare centralizat separativ şi racordarea celor
patru localităŃi componente ale comunei Sântana de Mureş. Responsabilitatea
implementării proiectului revenea primarului comunei, dl V.B.
Activitatea de control
Controlul a fost declanşat la solicitarea DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie –
Serviciul Teritorial Târgu-Mureş.
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Din verificările efectuate, au rezultat următoarele aspecte:
- s-au executat lucrări de canalizare pe alte trasee decât cele aprobate
prin proiectul iniŃial, din dispoziŃia reprezentantului legal al proiectului, fără
obŃinerea aprobărilor legale;
- au fost executate lucrări pe terenuri aflate în proprietatea privată a unor
persoane fizice, din dispoziŃia reprezentantului legal al proiectului, cu încălcarea
prevederilor contractului de finanŃare;
- reprezentantul legal a depus, spre decontare, la agenŃia de
implementare documente false privind realizarea şi corectitudinea lucrărilor
executate;
- o parte din lucrări au fost realizate prin subcontractarea către două
societăŃile comerciale care aveau ca administrator/asociat pe responsabilul legal
al proiectului şi pe soŃia acestuia, încălcându-se clauzele de etică stipulate în
anexa la Contractul de finanŃare.
Valorificarea
Nota de control întocmită de DLAF cu privire la derularea proiectului
menŃionat a fost transmisă DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie.
La data de 18.07.2007, DNA – Serviciul Teritorial Mureş a dispus
trimiterea în judecată a responsabilului legal al proiectului, primarul comunei
Sântana de Mureş, dl V.B. pentru infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale
ComunităŃilor Europene, fiind constatat un prejudiciu în cuantum de 46.590 lei.
AgenŃia de implementare a emis notă de debit în vederea recuperării
sumelor utilizate necorespunzător.

(1) atribuire contract lucrări construcŃii

335.000 RON
Fonduri SAPARD

Primăria
Sântana de Mureş
(beneficiar SAPARD)

CONSTRUCTOR

Primar
ONG

SC
(2) lucrări
91.300 RON
subcontractare

(3) echipamente
20.000 RON

Figura 15: Cazul „Sântana de Mureş”
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CAPITOLUL 2: COORDONAREA LUPTEI ANTIFRAUDĂ
Capitolul detaliază sistemul antifraudă implementat de DLAF, fiind
evidenŃiate progresele în domeniul legislativ, al activităŃii de culegere şi analiză a
datelor şi al activităŃii de pregătire profesională a specialiştilor cu atribuŃii în lupta
împotriva fraudei.
2.1 Sistemul antifraudă implementat de DLAF
ProtecŃia intereselor financiare ale Uniunii Europene implică la nivel
naŃional activitate a numeroase instituŃii, autorităŃi ale administraŃiei publice, dar
şi organisme judiciare. Astfel, este necesar un efort coordonat pentru
prevenirea şi combaterea practicilor ilicite, pentru sancŃionarea celor vinovaŃi şi
recuperarea prejudiciilor cauzate. În acest sens, DLAF a creat un sistem
antifraudă structurat pe trei niveluri (Figura 16):

ReŃeaua de Raportare
a Neregulilor
Rapoarte de
nereguli

Suport
OperaŃional

D

CULEGERE ŞI
ANALIZĂ DATE

Sesizări

L
CONTROL

InstituŃii
naŃionale
partenere

Oficiul European de Luptă
Antifraudă -OLAF

Echipe mixte

Oficiul European de Luptă
Antifraudă -OLAF

A
Rapoarte
de Control
InstituŃii NaŃionale
judiciare şi
Administrative

MONITORIZARE

F

Rapoarte
de Control
Oficiul European de Luptă
Antifraudă -OLAF

Figura 16: Sistemul antifraudă coordonat de DLAF
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I. Culegere şi analiză date
În cadrul primului nivel sunt analizate informaŃiile primite prin intermediul
ReŃelei de Raportare a Neregulilor, constituită din reprezentanŃi ai autorităŃilor de
management şi ai agenŃiilor de implementare, de la autorităŃi judiciare, precum
şi informaŃiile autogenerate la nivelul Departamentului. Tot în această etapă sunt
primite sesizările Oficiului European pentru Lupta Antifraudă - OLAF.
II. Control
În a doua etapă DLAF desfăşoară acŃiuni de control şi beneficiază de
suport operaŃional din partea autorităŃilor naŃionale, în baza protocoalelor de
colaborare încheiate cu acestea.
Totodată, DLAF desfăşoară controale mixte la faŃa locului cu investigatorii
OLAF, la solicitarea uneia dintre părŃi.
III. Follow-up/ Monitorizare rezultate
În ultima etapă se realizează monitorizarea administrativă şi judiciară a
cazurilor investigate de DLAF, printr-o colaborare strânsă a Departamentului cu
DirecŃia NaŃională AnticorupŃie şi cu instituŃiile care gestionează fonduri
comunitare. Mai mult, la acest nivel rapoartele de control întocmite de DLAF sunt
traduse în limba engleză şi transmise OLAF.
Sistemul descris integrează la toate cele trei niveluri atât parteneri
naŃionali cât şi europeni.
În calitate de instituŃie responsabilă de protecŃia intereselor financiare ale
Uniunii Europene în România, DLAF acŃionează ca liant între instituŃiile
naŃionale cu atribuŃii în domeniul luptei antifraudă şi partenerii europeni
implicaŃi în protecŃia bugetului comunitar (Figura 17).

Parteneri
naŃionali

Parteneri
europeni

Figura 17: DLAF – liant între instituŃiile naŃionale şi partenerii europeni

Pentru anul 2007, unul dintre obiectivele principale ale DLAF a fost
adaptarea sistemului la noile provocări ce au decurs din statutul României de stat
membru al Uniunii Europene: mai multe fonduri de controlat, noi instituŃii
înfiinŃate care au fost incluse în sistemul coordonat de DLAF. Acestea au
însemnat o legislaŃie nouă, consolidarea relaŃiilor de colaborare cu instituŃiile
naŃionale, precum şi continuarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuŃii
în protecŃia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

25

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – Raport anual 2007

2.2 Politica antifraudă
2.2.1 Strategia NaŃională de Luptă Antifraudă – SNLAF
Strategia NaŃională de Luptă Antifraudă a urmărit alinierea cadrului legal
şi instituŃional la cerinŃele UE, în domenii cheie care Ńin de protecŃia intereselor
financiare: controlul financiar, controlul fiscal, cercetarea şi urmărirea penală a
cazurilor de fraudă, recuperarea financiară, coordonarea luptei antifraudă.
În anul 2006, DLAF a actualizat SNLAF în urma colaborării cu instituŃiile
responsabile pentru implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acŃiune
aferent, cu Unitatea de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al
Guvernului şi a consultărilor cu OLAF şi DelegaŃia Comisiei Europene în România.
Astfel, perioada de implementare a SNLAF a fost prelungită până în iulie 2007.
2.2.1.1 Implementarea Planului de AcŃiune
Perioada de implementare a cuprins intervalul octombrie 2006 – iulie
2007, toate cele 21 de măsuri stabilite în Planul de AcŃiune actualizat
fiind realizate.
Dintre obiectivele fixate amintim: dezvoltarea competenŃelor profesionale
ale personalului implicat în protecŃia intereselor financiare comunitare, prin
participarea la sesiuni de pregătire profesională; creşterea gradului de informare
a opiniei publice în vederea prevenirii fraudei prin elaborarea şi diseminarea de
materiale promoŃionale în legătură cu sprijinul financiar acordat României de
Uniunea Europeană; îmbunătăŃirea cadrului legislativ în domeniul recuperării
prejudiciilor cauzate fondurilor comunitare; îmbunătăŃirea activităŃii de
monitorizare a procedurilor judiciare.
În urma implementării măsurilor din Planul de acŃiune au fost adoptate
OrdonanŃa Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei
Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător şi
Hotărârea de Guvern nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate
necorespunzător.
2.2.1.2 Evaluare finală a SNLAF
DLAF este organismul responsabil de coordonarea implementării
Strategiei şi de realizarea evaluării finale a acesteia cu scopul evidenŃierii
gradului în care au fost îndeplinite obiectivele, precum şi a direcŃiilor viitoare de
acŃiune în acest domeniu. În ultima parte a anului 2007, DLAF a realizat
evaluarea finală a implementării SNLAF, fiind solicitată în acest scop,
asistenŃa DirecŃiei de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al
Guvernului.
Procesul de evaluare finală a implementării SNLAF s-a concretizat în
elaborarea unui Raport ce evidenŃiază gradul în care au fost îndeplinite
obiectivele, punctele tari şi punctele slabe, recomandări şi direcŃii de acŃiune.
Raportul poate fi accesat pe site-ul DLAF www.antifrauda.gov.ro.
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2.2.2 ContribuŃia la consolidarea cadrului normativ PIF
În anul 2007, DLAF a iniŃiat şi a participat la elaborarea de acte
normative care privesc pe de o parte consolidarea Departamentului, iar pe de
altă parte îmbunătăŃirea procedurilor naŃionale de constatare şi recuperare a
prejudiciilor cauzate fondurilor comunitare.

2.2.2.1 Consolidarea cadrului instituŃional şi legislativ
OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 25/2007
Prin OUG nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr.
270 din 23 aprilie 2007 au fost introduse prevederi pentru îmbunătăŃirea
activităŃii de monitorizare administrativă şi financiară a controalelor efectuate de
DLAF.
Astfel, autorităŃile cu competenŃe în gestionarea fondurilor comunitare au
obligaŃia de a comunica DLAF, în termen de 30 de zile de la data primirii actului
de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor
semnalate prin acesta, precum şi acŃiunile întreprinse pentru recuperarea
eventualelor prejudicii.
Totodată, actului de control al DLAF i-a fost conferită o valoare juridică
sporită, constatările DLAF fiind obligatorii pentru autorităŃile cu competenŃe în
gestionarea fondurilor comunitare. În baza motivelor de fapt constatate de
către DLAF şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităŃile cu competenŃe
în gestionarea fondurilor comunitare vor proceda la stabilirea şi individualizarea
obligaŃiilor de plată şi emiterea titlului de creanŃă, în cazul în care au fost
prejudiciate fondurile comunitare.
Decizia Primului – Ministru nr. 205/2007
Prin Decizia Primului – Ministru nr. 205/2007 privind organizarea şi
funcŃionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, publicată în
Monitorul Oficial nr.511 din 31 iulie 2007, au fost introduse dispoziŃii cu privire la
calitatea DLAF de Serviciu de coordonare antifraudă (AFCOS) în România.
De asemenea, DLAF este responsabil cu centralizarea, analiza şi transmiterea
către Comisia Europeană (Oficiul European de Luptă Antifraudă) a rapoartelor de
nereguli.
2.2.2.2 Constatarea neregulilor şi recuperarea prejudiciilor
DificultăŃile de ordin practic întâmpinate în aplicarea dispoziŃiilor
OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate
necorespunzător şi a Hotărârii de Guvern nr. 1510/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003, dar şi
noua calitate a României de stat membru al Uniunii Europene au determinat
adoptarea de măsuri legislative care să conducă la îmbunătăŃirea mecanismului
de control şi recuperare a fondurilor comunitare şi extinderea sferei de aplicare a
legislaŃiei la fondurile postaderare.
În acest sens, la iniŃiativa Departamentului pentru Lupta Antifraudă şi a
Ministerului FinanŃelor Publice a fost constituit un grup de lucru format din
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reprezentanŃi ai celor două instituŃii, precum şi din reprezentanŃi ai AutorităŃii de
Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi ai autorităŃilor cu competenŃe
în gestionarea fondurilor comunitare.
În urma întâlnirilor şi discuŃiilor purtate în cadrul grupului de lucru au fost
elaborate proiectele de OrdonanŃă a Guvernului pentru modificarea şi
completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 şi de Hotărâre de Guvern
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei
Guvernului nr. 79/2003 şi de abrogare a Hotărârii de Guvern nr. 1510/2003.
OrdonanŃa Guvernului nr. 12/2007
Prin adoptarea OrdonanŃei Guvernului nr. 12/2007 pentru
modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul
şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare
aferente utilizate necorespunzător, publicată în M.Of. nr. 84 din 2 februarie 2007,
s-au adus următoarele îmbunătăŃiri:
• Extinderea domeniului de aplicare şi asupra fondurilor
postaderare.
• Delimitarea activităŃii de control a obŃinerii, derulării şi utilizării
fondurilor provenite din asistenŃă financiară acordată României de
Uniunea Europeană (funcŃie exclusivă a DLAF) de activitatea de
constatare în vederea recuperării a sumelor plătite din asistenŃa
financiară nerambursabilă comunitară prin crearea unui
mecanism eficient de constatare şi recuperare a fondurilor
comunitare.
• Asimilarea debitelor comunitare cu debitele fiscale naŃionale în
vederea realizării unei recuperări eficace a prejudiciilor cauzate
fondurilor comunitare.
• Consacrarea competenŃei exclusive a ANAF în domeniul executării
silite
pentru
recuperarea
prejudiciilor
aduse
fondurilor
comunitare.
Actul normativ a fost aprobat prin Legea nr. 205 din 2 iulie 2007
privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi
completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate
necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial nr. 467 din 11 iulie 2007.
Hotărârea de Guvern nr. 1306/2007
Normele metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător au fost aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1306/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 753 din 6 noiembrie
2007, act normativ iniŃiat de DLAF şi Ministerul Economiei şi FinanŃelor.
Potrivit acestei hotărâri, actul de control emis de DLAF este valorificat
de autorităŃile cu competenŃe în gestionarea fondurilor comunitare şi a
cofinanŃării aferente, care vor proceda la stabilirea şi individualizarea obligaŃiilor
de plată şi emiterea titlului de creanŃă, rubricile din procesul-verbal de constatare
urmând a fi completate în conformitate cu cele constatate prin actul DLAF.
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2.2.2.3 Acorduri/ConvenŃii internaŃionale
Acordul de Cooperare încheiat între Comunitatea Europeană,
statele membre şi ConfederaŃia ElveŃiană în vederea combaterii fraudei
În calitate de instituŃie responsabilă cu asigurarea protecŃiei intereselor
financiare ale Uniunii Europene în România, DLAF a iniŃiat proiectul de lege
pentru aderarea României la Acordul de cooperare încheiat între Comunitatea
Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi ConfederaŃia ElveŃiană, pe de altă
parte, în vederea combaterii fraudei şi a altor activităŃi ilegale ce afectează
interesele lor financiare, semnat la Luxemburg, la data de 26 octombrie 2004. În
luna decembrie 2007, proiectul de lege a fost adoptat de Camera DeputaŃilor,
prima cameră sesizată şi înaintat Senatului, camera decizională.
Acordul de cooperare reprezintă un instrument important în lupta
împotriva fraudei la nivel european, prin strângerea relaŃiilor dintre
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi ConfederaŃia
ElveŃiană, pe de altă parte, pentru combaterea eficientă a activităŃilor ilegale ce
afectează interesele lor financiare şi consolidarea asistenŃei administrative în
domeniu.
Având în vedere domeniul de aplicare a Acordului, obligaŃiile de decurg
din aderarea la acesta, precum şi competenŃele Departamentului pentru Lupta
Antifraudă – DLAF în domeniul protecŃiei intereselor financiare ale Uniunii
Europene, Guvernul României a desemnat Departamentul drept unitate
centrală în România, responsabil să prelucreze cererile de asistenŃă
administrativă formulate în baza acordului.
ConvenŃia
privind
ComunităŃilor Europene

protecŃia

intereselor

financiare

ale

Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să
adere la o serie de convenŃii şi protocoale, dispoziŃiile acestora devenind, prin
urmare, obligatorii.
La 6 decembrie 2007 a fost adoptată Decizia Consiliului nr. 2008/40/JAI
privind aderarea Bulgariei şi a României la ConvenŃia elaborată în temeiul
articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea
intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene, la Protocolul din 27 septembrie
1996, la Protocolul din 29 noiembrie 1996 şi la cel de-al doilea Protocol din 19
iunie 1997.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2008, dispoziŃiile ConvenŃiei PIF, precum şi
ale protocoalelor aferente, devin direct aplicabile şi României care a adoptat până
în prezent toate măsurile de transpunere, în domeniul protecŃiei intereselor
financiare ale Uniunii Europene.
Acordul de cooperare între Comunitatea
Membre participante şi Japan Tobacco

Europeană,

Statele

DLAF a susŃinut semnarea de către România a Acordului de cooperare
între Comunitatea Europeană, Statele Membre participante şi Japan Tobacco
International SA şi Japan Tobacco International Holding BV şi a documentelor
sale aferente, precum şi a actului de renunŃare la pretenŃii cu privire la RJ
Reynolds.
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Potrivit Acordului de cooperare, în cazul confiscărilor de Ńigări autentice
pe teritoriul României, Japan Tobacco va efectua României o plată de 100% din
taxele şi impozitele care s-ar fi aplicat asupra produselor confiscate şi o plată de
500% dacă volumul total al Ńigaretelor Japan Tobacco confiscate în orice an
calendaristic depăşeşte 90 de milioane de Ńigarete. Japan Tobacco va efectua o
plată de 400 milioane USD în contul bancar desemnat de Comisie, iar parte din
această plată ar putea reveni şi României, în schimbul semnării Acordului de
stingere reciprocă a litigiilor, care prevede renunŃarea la toate pretenŃiile
civile pentru actele de contrabandă realizate anterior semnării Acordului, fără ca
Japan Tobacco să fie absolvită de acuzaŃii penale, pretenŃii fiscale, pretenŃii de
natură medicală sau proceduri administrative. De asemenea, România va avea
drept de acces la bazele de date ale Japan Tobacco.
Aceleaşi drepturi şi obligaŃii devin aplicabile mutatis mutandis şi cu privire
la companiile Gallaher şi entităŃile RJ Reynolds, membre ale Japan Tobacco.

2.3. Coordonarea activităŃii de culegere şi analiză date
2.3.1. Dezvoltarea activităŃii de culegere şi analiză date
Având în vedere calitatea României de stat membru al Uniunii Europene
şi, în consecinŃă, de beneficiar al instrumentelor structurale, de coeziune, precum
şi fondurilor aferente Politicii Agricole Comune şi de pescuit, DLAF a acŃionat în
anul 2007 pe linia eficientizării activităŃii operaŃionale, obiectiv asumat prin
SNLAF, în vederea obŃinerii accesului la noi baze de date naŃionale, relevante
pentru protecŃia intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene.
Astfel, la solicitarea DLAF, Cancelaria Primului – Ministru şi OLAF, prin
intermediul Programului Comisiei Europene Hercule II, au furnizat fondurile
necesare achiziŃionării unui soft performant pentru managementul investigativ al
analizei datelor, procedura fiind în curs de derulare.
DLAF se află în stadiu avansat de negociere cu Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul Ministerului Economiei
şi FinanŃelor, în vederea încheierii unui protocol de colaborare. De asemenea, un
astfel de protocol a fost încheiat cu DirecŃia de Coordonare a AgenŃiilor de PlăŃi
din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul raportării
neregulilor.
2.3.2. ReŃeaua de raportare a neregulilor
DLAF, în calitate de coordonator naŃional al luptei antifraudă,
a
organizat, în data de 22 noiembrie 2007, a patra reuniune a ReŃelei de
raportare a neregulilor privind fondurile de preaderare/post-aderare
(RRN). ReŃeaua de raportare a neregulilor (RRN) a fost înfiinŃată în anul 2005,
de către DLAF, în scopul îmbunătăŃirii procesului de raportare a neregulilor către
Comisia Europeană - OLAF.
Reuniunea a avut ca obiective extinderea ReŃelei de raportare a
neregulilor prin includerea instituŃiilor naŃionale cu atribuŃii în gestionarea
asistenŃei acordate României post-aderare, aspecte privind deficienŃe în cadrul
procesului de raportare, perspective asupra Sistemului Electronic de Management
al Neregulilor (IMS), în curs de dezvoltare la Oficiul European de Luptă
Antifraudă, precum şi posibilitatea implementării unui nou sistem de transmitere
a neregulilor.
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2.3.3. Raportarea neregulilor către Comisia Europeană
În calitate de serviciu de coordonare a luptei antifraudă, în 2007, DLAF a
centralizat, analizat şi transmis către OLAF, în conformitate cu prevederile
memorandumurilor şi acordurilor de finanŃare aferente programelor PHARE, ISPA
şi SAPARD şi ale Protocolului de Colaborare încheiat cu Autoritatea de Certificare
şi Plată din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice, 169 de rapoarte ce au
evidenŃiat noi indicii de nereguli sau fraude. Dintre acestea, 58 sunt aferente
programului SAPARD, 71 programului ISPA şi 40 programului PHARE.

58

40
71

PHARE
ISPA
SAPARD

Figura 18: DistribuŃia rapoartelor de nereguli ce evidenŃiază noi indicii
de nereguli sau fraude

De asemenea, în aceeaşi perioadă DLAF a transmis către OLAF un număr
de 417 de rapoarte conŃinând actualizări privind stadiul cazurilor de
nereguli şi/sau fraude semnalate anterior. 216 dintre cele 417 cazuri sunt
aferente programului SAPARD, 32 programului ISPA şi 169 programului PHARE.

216

169
32

PHARE
ISPA
SAPARD

Figura 19: DistribuŃia rapoartelor ce conŃin actualizări privind stadiul
cazurilor de nereguli şi/sau fraude semnalate anterior

2.4. Coordonarea activităŃii de pregătire profesională
Anul 2007 a reprezentat o premieră pentru DLAF în ceea ce priveşte
activitatea de pregătire profesională. Comparativ cu anii anteriori, când
Departamentul a beneficiat de suport financiar prin cele 2 contracte de finanŃare
PHARE (Multi-Country Phare 2002, implementat pe parcursul anului 2005 şi
Phare Multi-Country Networking Programme, derulat în anul 2006), în anul 2007
sesiunile de pregătire au fost finanŃate fie exclusiv din bugetul naŃional, fie în cofinanŃare cu alŃi parteneri externi (Anexa C).
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2.4.1 ActivităŃi de training organizate cu sprijinul partenerilor
externi
În baza Programului Suplimentar de Training elaborat de DLAF pentru
anul 2007, au fost organizate, în cooperare cu parteneri externi, activităŃi de
pregătire profesională specifice. Astfel:
Cu sprijinul Comisiei Europene
• La iniŃiativa DLAF, în baza Programului Pericles, Comisia Europeană a
organizat la Iaşi, în perioada 29 – 31 ianuarie 2007, seminarul cu tema
“ProtecŃia Monedei Euro”, prezidat de Şeful DLAF. Au participat atât
reprezentanŃi ai instituŃiilor cu competenŃe în combaterea criminalităŃii financiare
din Olanda, Italia, Germania, Spania, Bulgaria, Letonia cât şi ai Oficiului
European de Luptă Antifraudă – OLAF, Europol, Interpol, Băncii Centrale
Europene. Din partea României au participat reprezentanŃi ai DLAF, Băncii
NaŃionale a României, ONPCSB, ANAF, Gărzii Financiare, IGPR, etc.
Cu sprijinul Academiei de Drept European din Trier – ERA
• În perioada 23 – 24 aprilie 2007, s-a desfăşurat la Iaşi, cursul de
pregătire profesională cu tema “Cross-border cooperation in fighting
transnational crime”. La eveniment au participat 27 reprezentanŃi ai
instituŃiilor naŃionale cu atribuŃii în prevenirea şi combaterea criminalităŃii
transfrontaliere (IGPR, PoliŃia de Frontieră, DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor
de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
ONPCSB,
Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative,
Garda Financiară, ANV, DLAF).
• În perioada 4 – 5 iunie
2007, a avut loc la Cluj-Napoca,
seminarul „Judicial Cooperation in
Criminal Matters: Introduction to
EU Law and Practice”. Evenimentul a
fost dedicat în special magistraŃilor cu
atribuŃii
în
domeniul
cooperării
De la stânga la dreapta: Aled Williams (Eurojust),
judiciare în materie penală, dar şi altor
Cornelia Riehle (ERA), Ovidiu Dobleagă (DLAF),
reprezentanŃi ai instituŃiilor naŃionale
Ingrid Maschl (expert JAI, Austria)
Seminarul „Judicial Cooperation in Criminal
competente,
precum:
Ministerul
Matters: Introduction to EU Law and Practice”, Cluj,
JustiŃiei,
Centrul
de
Cooperare
4 -5 iunie 2007
PoliŃienească InternaŃională din cadrul
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, DLAF, etc.
Cu sprijinul Comisiei Europene – DG Enlargement (Unitatea de
Întărire a CapacităŃii InstituŃionale - TAIEX) şi al Oficiului European de
Luptă Antifraudă – OLAF
Activitatea de training coordonată de DLAF a beneficiat permanent de
suportul acordat de OLAF. Prezentările susŃinute în cadrul seminariilor de către
experŃii OLAF şi ai instituŃiilor din statele membre ale Uniunii Europene au fost
apreciate de către participanŃii la aceste cursuri de pregătire profesională.
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Responsabilul pentru training extern din cadrul OLAF a participat în
calitate de moderator la evenimentele organizate în baza Programului de Training
al DLAF.
• În perioada 5 – 9 februarie 2007, un reprezentant al DLAF a
efectuat o vizită de lucru în Marea Britanie (Southend). Scopul deplasării l-a
constituit familiarizarea cu activitatea desfăşurată de unitatea de training a HM
Revenue & Customs - HMRC din Marea Britanie.
• În perioadele 5 – 9 martie 2007 şi 19 – 23 martie 2007 s-au
desfăşurat la Sibiu 2 module de pregătire profesională cu tema “Financial
Crime Investigation”. Seminariile au fost organizate pentru 40 participanŃi,
reprezentanŃi ai instituŃiilor cu atribuŃii în domeniul combaterii criminalităŃii
financiare (IGPR, Garda Financiară, ANAF, ONPCSB, Autoritatea NaŃională a
Vămilor, Curtea de Conturi a României, AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, Departamentul pentru Lupta
Antifraudă).
• În perioadele 16 – 18 aprilie, respectiv 18 – 20 aprilie 2007, au
fost organizate la Iaşi, 2 cursuri de pregătire profesională cu tema
“Exploitation of the VAT system: Frauds and weaknesses”, la care au
participat 60 reprezentanŃi ai instituŃiilor naŃionale implicate în prevenirea şi
combaterea fraudelor fiscale (ANAF, IGPR, GF, Autoritatea de Audit de pe lângă
Curtea de Conturi a României, Ministerul Economiei şi FinanŃelor, ONPCSB,
Curtea de Conturi a României, ANV, DNA, Parchetul General, APDRP, DLAF,
experŃi tehnici judiciari şi magistraŃi).
• În perioadele 25 – 26 iunie 2007 şi 8 – 9 octombrie 2007, la
Bucureşti, au avut loc 2 sesiuni ale seminarului „Raportarea Neregulilor”.
Evenimentele au fost dedicate în special ofiŃerilor de nereguli din cadrul AgenŃiilor
de Implementare şi AutorităŃilor de Management. La seminarii au participat şi
reprezentanŃi ai AutorităŃii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei
şi FinanŃelor, AutorităŃii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi ai
Departamentului pentru Lupta Antifraudă.
• În perioada 1 – 5 octombrie 2007, la Timişoara, a fost organizat
primul modul de pregătire profesională cu tema „Fraudă în domeniul Politicii
Agricole Comune”. Al doilea modul a fost organizat în perioada 19 – 23
noiembrie 2007 la Bucureşti. Au participat reprezentanŃi din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, APDRP, APIA, AutorităŃii de Audit de
pe lângă Curtea de Conturi a României, AutorităŃii NaŃionale a Vămilor şi DLAF.
• În perioadele 15 – 17
octombrie 2007, respectiv 17 – 19
octombrie 2007, la Iaşi, au fost
organizate 2 module de pregătire
profesională cu tema „Analiză de
Risc
în
domeniul
Resurselor
Proprii”. La seminarii au participat
reprezentanŃi din cadrul ANV, Gărzii
Financiare,
ANAF,
Ministerului
Economiei şi FinanŃelor, Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
APDRP, AgenŃiei de PlăŃi şi IntervenŃie
pentru Agricultură şi DLAF.

Seminarul „Analiză de Risc în domeniul Resurselor
Proprii”, Iaşi, 17 – 19 octombrie 2007
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Totodată, un reprezentant al DLAF a participat la două activităŃi aferente
proiectului de twinning RO 05/IB/FI/01 “Întărirea capacităŃii administrative în
vederea asigurării transparenŃei şi eficienŃei fluxurilor financiare către şi de la
bugetul Uniunii Europene”, desfăşurate în perioada 23 – 27 iulie 2007.
Proiectul de twinning este derulat de Ministerul Economiei şi FinanŃelor prin
Unitatea de Coordonare a relaŃiilor bugetare cu Uniunea Europeană.
Astfel, în anul 2007, în baza Programului Suplimentar de Training, DLAF a
organizat 13 seminarii şi un schimb de experienŃă, la care au participat
aproximativ 350 de reprezentanŃi din instituŃii naŃionale cu competenŃe în
domeniul PIF. Seminariile au avut loc atât în Bucureşti, cât mai ales în marile
centre regionale (Iaşi, Timişoara, Cluj, Sibiu), grupul Ńintă fiind concentrat în
special pe reprezentanŃii de la nivel regional (Figura 20).

ActivităŃi de
training

2005
Programul
Multi-Country
Phare

2006
Programul Phare
Multi-Country
Networking

2007
Programul
Suplimentar de
Training DLAF

Seminarii organizate
în Bucureşti

3

10

3

0

5

10

8

0

0

11

15

13

Seminarii organizate
în centre regionale
Seminarii organizate
în state membre
Nr. total seminarii

Figura 20: Seminarii organizate în perioada 2005 - 2007
Unul din obiectivele Departamentului pentru anul 2007 a fost includerea
unui număr cât mai mare de participanŃi, în continuă creştere faŃă de anii
anteriori (Figura 21). De asemenea, DLAF a adoptat o politică de transparenŃă,
prin publicarea pe site-ul propriu a tuturor seminariilor planificate, dând astfel
posibilitatea instituŃiilor interesate să ia parte la acestea.

Programul Multi Country Phare
(2005)

347

173
305

Programul Phare
Multi - Country
Networking (2006)
Programul
Suplimentar de
Training al DLAF
(2007)

Figura 21: Numărul total al participanŃilor: 2005 - 2007
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2.4.2 Acorduri de FinanŃare încheiate cu Comisia Europeană
O preocupare permanentă a Departamentului a fost găsirea de noi
parteneri pentru organizarea viitoarelor activităŃi de training, în vederea
menŃinerii nivelului calitativ ridicat al acestor evenimente.
Astfel, în septembrie 2007 a intrat în vigoare Acordul Cadru de
Parteneriat semnat între Comisia Europeană şi DLAF, încheiat în baza
Programului „Prevenirea şi Lupta împotriva CriminalităŃii”. Acordul
permite DLAF obŃinerea finanŃării pentru organizarea de seminarii, conferinŃe şi
schimburi de experienŃă în domeniul prevenirii şi combaterii fraudei şi corupŃiei
ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
În data de 21 noiembrie 2007 a fost semnat, în baza Programului
Comisiei Europene HERCULE II, Acordul de FinanŃare a proiectului „CrossBorder Cooperation in the Area of the Fight against Fraud”. AcŃiunea care
va avea loc în cadrul acestui proiect este un seminar cu tema „Cross-border
cooperation and exchange of information in fighting fraud affecting EU’s financial
interests”, ce va fi organizat de DLAF în Bucureşti, în perioada 10 – 12 martie
2008. Evenimentul va reuni specialişti din statele membre (România, Ungaria,
Bulgaria) şi celelalte state vecine (Serbia, Moldova, Ucraina), precum şi experŃi
OLAF.
2.4.3 ReŃeaua Coordonatorilor de Training
În
anul
2007,
ReŃeaua
Coordonatorilor de Training Antifraudă
(Anexa B) a fost extinsă la 21 de membri,
fiind incluşi şi reprezentanŃii instituŃiilor cu
atribuŃii
în
controlul
şi
gestionarea
instrumentelor structurale.
În data de 21 septembrie 2007,
DLAF a organizat Reuniunea ReŃelei
Coordonatorilor de Training Antifraudă.
La întâlnire au participat coordonatorii de
Reuniunea ReŃelei Coordonatorilor de
training din cadrul instituŃiilor naŃionale cu
Training Antifraudă, Bucureşti, 21 septembrie
atribuŃii în domeniu, şi responsabilul pentru
2007
training extern din cadrul OLAF.
Reuniunea a avut ca scop identificarea nevoilor de pregătire profesională
a specialiştilor implicaŃi în lupta împotriva fraudei, în vederea continuării
Programului de Training în anul 2008.
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CAPITOLUL 3: COOPERAREA CU OFICIUL EUROPEAN DE LUPTĂ
ANTIFRAUDĂ
DLAF deŃine calitatea de instituŃie de contact cu Oficiul European de Luptă
Antifraudă - OLAF şi este Serviciul de Coordonare a Luptei Antifraudă (AFCOS) în
România.
În această calitate, Departamentul desfăşoară controale comune la faŃa
locului în echipe mixte cu investigatori OLAF, solicită sau acordă asistenŃă tehnică
experŃilor OLAF şi facilitează solicitările de asistenŃă tehnică adresate OLAF de
către instituŃiile naŃionale.
De asemenea, DLAF cooperează cu OLAF şi în ceea ce priveşte prevenirea
activităŃilor ilegale ce afectează bugetul comunitar. În acest sens, reprezentanŃii
Departamentului participă la întâlnirile Comitetului Consultativ pentru
Coordonarea Luptei Antifraudă – COCOLAF şi a sub-grupurilor sale de lucru, la
Reuniunile anuale ale Şefilor AFCOS şi la întâlnirile de lucru ale ReŃelei
Comunicatorilor Antifraudă OLAF.
3.1 Cooperarea operaŃională
În anul 2007, buna colaborare dintre DLAF şi OLAF s-a materializat prin
efectuarea a 4 controale comune la faŃa locului privind modalitatea de
obŃinere, utilizare şi derulare a fondurilor provenite din asistenŃa financiară
acordată României de Uniunea Europeană. Cele 4 controale au vizat 2 proiecte
finanŃate din fonduri PHARE, un proiect finanŃat din fonduri ISPA şi un proiect
finanŃat din fonduri provenind dintr-un împrumut de la Banca Europeană de
InvestiŃii, valoarea totală a acestora fiind de peste 58 milioane Euro.
Totodată, OLAF a acordat asistenŃă tehnică pentru finalizarea de către
DLAF a 8 cazuri complexe, ce vizau operatori economici cu sediul în alte state
membre, prin furnizarea informaŃiilor necesare cu privire la situaŃia juridică a
acestora, la diverse documente sau la anumite operaŃiuni în efectuarea cărora au
fost implicaŃi.
În anul 2007, cooperarea operaŃională dintre cele două instituŃii a fost de
asemenea extinsă prin acordarea de asistenŃă tehnică de către DLAF
reprezentanŃilor OLAF, pe parcursul desfăşurării unei investigaŃii în România,
având ca obiect modalitatea de obŃinere, derulare şi utilizare a fondurilor
aferente unui proiect PHARE-TEMPUS.
Dintre cele 103 controale efectuate de DLAF în anul 2007, 6 controale au
fost declanşate ca urmare a sesizărilor transmise de OLAF, 5 fiind finalizate. În
3 cazuri au fost constatate indicii de fraudă şi actele de control au fost transmise
organelor judiciare competente; în celelalte 2 cazuri au fost identificate nereguli.
De asemenea, au fost transmise către OLAF un număr de 82 de note de
control ce conŃin indicii de fraudă, de 3 ori mai multe decât cele transmise în anul
2006.
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Figura 22: Rezultatele cooperării operaŃionale cu OLAF: 2005-2007

Cazul „Leonardo da Vinci”
Cazul constituie un exemplu de fraudare a fondurilor provenite din
Programul Leonardo da Vinci prin accesarea/decontarea acestora pentru activităŃi
ce ar fi trebuit să fie derulate într-un alt stat membru.
Proiectele
Controlul a vizat opt proiecte, în valoare totală de 268.800 Euro, al căror
obiectiv era instruirea a 120 de tineri în diverse sectoare profesionale, în
perioada 2001-2004, în Germania. Fondurile au fost accesate de 7 ONG/SC
controlate de persoane între care existau atât legături de rudenie, cât şi relaŃii de
afaceri.
Activitatea de control
Întrucât implementarea proiectelor presupunea un parteneriat cu alte
entităŃi din Germania, pentru verificarea realităŃii derulării activităŃilor, DLAF a
solicitat suport operaŃional din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă.
Verificările s-au desfăşurat în paralel în România şi în Germania.
În urma verificărilor efectuate, reprezentanŃii OLAF au constatat
următoarele:
• partenerii externi erau fictivi;
• o parte din cursanŃi nu au putut efectua deplasarea în Germania
întrucât nu au primit viză de intrare din partea Consulatului
Republicii Federale Germania;
• în singurul proiect în care a fost identificată deplasarea în
Germania, aceasta a avut caracter turistic.
Echipa de control DLAF, urmare a verificărilor efectuate în România, a
identificat următoarele:
• au fost prezentate în vederea obŃinerii finanŃării, documente false,
respectiv: trei documente de parteneriat extern aferente proiectelor,
16 contracte individuale de stagiu;
• au fost prezentate la Raportul final, documente false, respectiv:
copii ale paşapoartelor stagiarilor, facturi fiscale (alături de
chitanŃele aferente), 40 de diplome sau certificate de participare,
poliŃe de asigurare medicală, rapoarte individuale de stagiu.
O echipă comună DLAF-OLAF a procedat la audierea principalelor
persoane implicate. De asemenea, echipa DLAF a audiat peste 20 de stagiari şi
beneficiari ai fondurilor. Au fost ridicate toate înscrisurile false depuse la
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Autoritatea Contractantă.
Valorificarea
Au fost emise Note de Debit în vederea recuperării sumelor utilizate
necorespunzător.
Notele de control întocmite, alături de documentaŃia aferentă şi
declaraŃiile luate, au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului
4 Bucureşti, spre competentă soluŃionare.

Figura 23: Cazul „Leonardo da Vinci”

3.2 Participarea la COCOLAF şi sub-grupurile de lucru
Comisia Europeană a înfiinŃat în anul 1994 Comitetul Consultativ pentru
Coordonarea Luptei Antifraudă – COCOLAF. Comitetul se reuneşte la convocarea
Comisiei şi poate fi consultat asupra oricărei probleme referitoare la prevenirea şi
combaterea fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale CE, precum şi
în ceea ce priveşte cooperarea în domeniu dintre statele membre şi Comisia
Europeană.
COCOLAF este alcătuit din experŃi din cadrul autorităŃilor competente din
statele membre şi este format din 3 sub-grupuri de lucru:
• Grupul Articolului 280;
• Grupul Nereguli şi asistenŃă reciprocă – produse agricole;
• Grupul Analiză de risc privind frauda şi neregulile.
Începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană,
DLAF a participat ca membru cu drepturi depline la toate reuniunile
Comitetului
Consultativ
pentru
Coordonarea
Luptei
Antifraudă
(COCOLAF) şi ale sub-grupurilor sale:
• 2 mai 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului Articolul 280;
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• 3 mai 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului Analiză de risc
privind frauda şi neregulile;
• 23 mai 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului Nereguli şi
asistenŃă reciprocă – produse agricole;
• 24 mai 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea COCOLAF. Întâlnirea a
avut ca scop discutarea proiectului Raportului privind implementarea art. 280 CE
pentru anul 2006;
• 13 iulie 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului Articolului 280;
• 20 septembrie 2007, Bruxelles, Belgia – prima reuniune COCOLAF pe
probleme judiciare. Agenda reuniunii s-a concentrat pe aspecte practice privind
cooperarea dintre autorităŃile judiciare din statele membre şi OLAF în domeniul
protecŃiei intereselor financiare comunitare;
• 29 octombrie 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea COCOLAF;
• 15 noiembrie 2007, Bruxelles, Belgia – reuniunea Grupului de lucru
Nereguli şi asistenŃă reciprocă – produse agricole.
3.3 Reuniunea Anuală a Şefilor AFCOS
O
delegaŃie
a
Departamentului, condusă de Şeful
DLAF, a participat la Reuniunea
Anuală a Şefilor AFCOS (Anti-Fraud
Cooordination Service), desfăşurată la
Ljubljana, Slovenia, în perioada 11
– 12 octombrie 2007.
Şefii serviciilor antifraudă se
întrunesc anual pentru a evalua
stadiul şi a stabili priorităŃile în lupta
împotriva
fraudei
ce
afectează
interesele
financiare
ale
Uniunii
De la stânga la dreapta: Ovidiu Dobleagă (DLAF),
Europene.
Anul
acesta,
agenda
Patrick Larkin (OLAF), Luc Schaerlaekens (OLAF)
Reuniunii
a
vizat
cooperarea
Reuniunea anuală a şefilor AFCOS, Ljubljana, 11 – 12
octombrie 2007
internaŃională în lupta împotriva
fraudei
ce
afectează
interesele
financiare comunitare. Cu această ocazie, Şeful DLAF a susŃinut o prezentare
privind ReŃeaua Coordonatorilor de Training Antifraudă din România, creată şi
coordonată de DLAF.
3.4 ReŃeaua Comunicatorilor Antifraudă OLAF – OAFCN
ÎnfiinŃată în 2001 şi reprezentând o parte a strategiei de comunicare
externă a Oficiului European de Luptă Antifraudă, ReŃeaua OAFCN are rolul de a
veni în sprijinul cetăŃenilor europeni şi de a informa publicul larg cu privire la
domeniul luptei antifraudă.
OAFCN este formată din membrii serviciului de comunicare al OLAF,
ofiŃeri de presă, ofiŃeri de relaŃii publice şi comunicatori din toate serviciile de
luptă antifraudă ale Statelor Membre.
Membrii ReŃelei se reunesc o dată pe an în cadrul Reuniunii Anuale şi
participă la alte reuniuni periodice ale acesteia.
În perioada 3 – 4 mai 2007 a avut loc la Bruxelles, Belgia, reuniunea
ReŃelei OAFCN, la care au participat şi reprezentanŃii DLAF. Întâlnirea a avut ca
scop organizarea evenimentului „Ziua porŃilor deschise” a instituŃiilor europene,
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precum şi a detaliilor organizatorice privind Reuniunea Anuală a ReŃelei OAFCN,
care a avut loc, pentru prima dată, în 2 state partenere OLAF: Austria şi
Slovacia.
În perioada 23 – 26 septembrie 2007 un reprezentant al DLAF a
participat la Reuniunea Anuală a ReŃelei OLAF de comunicatori antifraudă
– OAFCN. Seminarul a avut loc la Viena şi Bratislava, şi a avut ca temă “Lupta
antifraudă în lumina reflectoarelor”. Au fost prezentate şi discutate proiecte
media în domeniul luptei împotriva fraudei, dificultăŃi întâmpinate şi soluŃii
practice.

40

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – Raport anual 2007

CAPITOLUL 4: COMUNICARE ŞI RELAłII PUBLICE
În 2007 DLAF a continuat politica bazată pe transparenŃă în relaŃia cu
mass-media, concentrându-şi eforturile pe diseminarea mesajului preventiv. La
solicitarea Departamentului, toate autorităŃile de management au introdus în
ghidurile/broşurile destinate publicului larg informaŃii despre activitatea DLAF şi
riscurile la care beneficiarii se expun prin nerespectarea legislaŃiei în domeniu.

4.1 Vizita de lucru a unei delegaŃii din CroaŃia
La
recomandarea
Uniunii Europene, o delegaŃie
din
cadrul
Ministerului
de
FinanŃe din CroaŃia a efectuat,
în
perioada
10
–
12
septembrie 2007, o vizită de
lucru în domeniul protecŃiei
intereselor financiare ale
Uniunii Europene la sediul
DLAF, în vederea înfiinŃării unei
structuri
similare,
fapt
ce
demonstrează recunoaşterea pe
plan european a rezultatelor
sistemului antifraudă creat de
Vizita de lucru a delegaŃiei croate, 10 - 12 septembrie 2007
DLAF.
DLAF, în calitate de coordonator naŃional al luptei antifraudă, a găzduit
principalele activităŃi desfăşurate în cadrul acestei vizite şi a facilitat dialogul între
reprezentanŃii delegaŃiei croate şi autorităŃile române.
Scopul vizitei a fost cunoaşterea sistemului de luptă antifraudă
implementat de autorităŃile române şi coordonat de DLAF, atât în privinŃa
combaterii fraudei şi a neregulilor în utilizarea fondurilor comunitare, cât şi în
domeniul cooperării cu OLAF.

4.2 Activitatea DLAF în mass-media
4.2.1 Mass-media naŃională

Activitatea DLAF în mass-media naŃională

Pe parcursul anului 2007, presa
românească a publicat aproximativ 50 de
articole şi 20 de comunicate de presă
despre activitatea, investigaŃiile şi rezultatele
controalelor Departamentului.
Activitatea DLAF a fost evidenŃiată
totodată în programele de specialitate ale
televiziunilor centrale şi locale, dezbaterile
promovând importanŃa cheltuirii legale a
banilor comunitari, precum şi contribuŃia
fondurilor
europene
la
dezvoltarea
comunităŃilor locale.
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În luna aprilie a devenit funcŃională pagina web DLAF, la adresa
www.antifrauda.gov.ro. Aceasta reprezintă o importantă sursă de informare cu
privire la modul în care sunt protejate interesele financiare ale UE în România.
Site-ul conŃine informaŃii despre sistemul românesc antifraudă, despre
legislaŃia antifraudă în vigoare, atât cea
naŃională cât şi cea europeană şi despre
activitatea desfăşurată de DLAF în acest
domeniu, în calitate de punct de contact cu
OLAF şi de instituŃie responsabilă de
îndeplinirea obligaŃiilor ce revin României
în conformitate cu prevederile articolului
280 din Tratatul de instituire a ComunităŃii
Europene.
Orice sesizări privind suspiciuni de
fraudă în legătură cu fondurile comunitare
pot fi transmise Departamentului fie
completând un formular online, accesibil
pe site, fie prin e-mail la adresa antifraud@gov.ro.

4.2.2 DLAF la evenimentul „Ziua PorŃilor Deschise” a instituŃiilor
europene
Pentru a marca aniversarea a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la
Roma, în data de 5 mai 2007 a fost organizat, la Bruxelles, evenimentul „Ziua
porŃilor deschise” a instituŃiilor europene, care a avut ca scop informarea
publicului cu privire la activitatea acestora.
Printre instituŃiile participante sa numărat şi Oficiul European de Luptă
Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei
Europene. Organizat
împreună cu
instituŃiile
partenere
din
statele
membre, standul OLAF a evidenŃiat
cooperarea dintre Oficiu şi structurile
naŃionale, fiind prezentate materiale
informative, tehnologia
folosită
în
investigaŃii şi având loc chiar şi o
operaŃiune demonstrativă de combatere
a traficului de Ńigarete.
România a participat prezentând materiale
PrezenŃi în cadrul standului
informative despre rezultatele în lupta antifraudă
OLAF,
reprezentanŃii
DLAF au explicat
şi răspunzând întrebărilor vizitatorilor.
oficialilor
europeni
şi
numeroşilor
vizitatori sistemul antifraudă din România şi rezultatele concrete obŃinute până în
prezent.
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4.3 ConferinŃe şi dezbateri publice la nivel internaŃional
ReprezentanŃii DLAF au participat în anul 2007 la conferinŃe
internaŃionale, organizate de Academia de Drept European din Trier – ERA:
• “Combating Corruption and Fraud in the EU: New
Approaches to Compliance and Law Enforcement”.
Evenimentul s-a desfăşurat la Trier în perioada 1 – 2
februarie 2007. Au participat Directorul General al OLAF,
domnul Franz – Hermann Brüner, reprezentanŃi ai Comisiei
Europene, Serious Fraud Office din Marea Britanie, BERD,
Ministerului de Interne din Austria, Ministerului de JustiŃie din
Italia şi numeroşi magistraŃi europeni. Cu acest prilej, Şeful
DLAF a susŃinut prezentarea “The Romanian Antifraud
System: An Integrated Approach to Fraud”, evidenŃiind
punctele cheie ale sistemului naŃional antifraudă creat de
DLAF.
• “Procedural Guarantees in Criminal Proceedings”, desfăşurată în
perioada 20 – 22 februarie 2007, la Berlin. Au participat Franco Frattini, vicepreşedinte al Comisiei Europene, comisar european pentru “JustiŃie, Libertate şi
Securitate”, înalŃi oficiali din cadrul ministerelor de justiŃie din statele membre,
reprezentanŃi ai Comisiei Europene precum şi numeroşi magistraŃi europeni.
• “Tax Fraud in the European Union: European Strategy and
National Measures”, organizat în perioada 10 – 11 mai 2007, la Madrid,
Spania. Au fost dezbătute subiecte de actualitate din domeniul fraudelor fiscale.
În ciuda eforturilor instituŃiilor europene şi ale celor din statele membre,
progresele înregistrate în crearea pieŃei comune au avut ca efect apariŃia mai
multor oportunităŃi de evaziune şi fraudă la nivel european şi internaŃional. În
cadrul seminarului, subiectul a fost dezbătut în profunzime, din perspectiva
practică a experienŃelor naŃionale, dar şi de către experŃi din cadrul instituŃiilor
europene. Printre aceştia s-a numărat şi dl Donato Raponi, Director al Oficiului de
Cooperare Administrativă şi Luptă împotriva fraudelor fiscale din cadrul DirecŃiei
Generale Taxe şi Vamă (TAXUD).
• “Protection of EU and Swiss Financial Interests: Challenges for
Law Enforcement and the Financial Industry”, care a avut loc în perioada
10 – 11 decembrie 2007, la Basel, ElveŃia. Tema conferinŃei a fost
cooperarea între Comunitatea Europeană şi ElveŃia în domeniul luptei împotriva
fraudei, având la bază Acordul de Cooperare în domeniu, semnat între cele două
părŃi la data de 26 octombrie 2004. În cadrul seminarului, prezentări au fost
susŃinute de dl Paulo Casaca, membru al Parlamentului European (PE) şi al
Comisiei de Control Bugetar din cadrul PE, de dl Lothar Kuhl, director al unităŃii
D.2 LegislaŃie, din cadrul OLAF, precum şi de alŃi experŃi din ElveŃia şi statele
membre.
4.4 Activitatea DLAF reflectată în evaluările instituŃiilor europene
În cursul lunii iulie au fost date publicităŃii Raportul Comisiei către
Parlamentul European şi Consiliu privind protecŃia intereselor financiare ale
ComunităŃilor – Lupta împotriva fraudei şi Raportul de activitate al Oficiului
European de Luptă Antifraudă – OLAF, pe anul 20061.

1

Rapoartele se găsesc pe site-ul OLAF la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html
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Ambele rapoarte evidenŃiază seriozitatea cu care autorităŃile române se
implică în lupta împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene, confirmând eficienŃa activităŃii Departamentului pentru Lupta
Antifraudă – DLAF din 2005 şi până în prezent, atât în planul controlului
fondurilor comunitare, cât şi sub aspectul cooperării cu instituŃiile europene. Cu
această ocazie, Vice-preşedintele Comisiei Europene, domnul Siim Kallas,
responsabil cu afaceri administrative, audit şi antifraudă a declarat: „Suntem
foarte încântaŃi de abordarea pro-activă şi transparentă a României în lupta
împotriva fraudei şi corupŃiei ce afectează fondurile UE. Un număr mare de
nereguli raportate nu înseamnă automat că un stat membru se confruntă cu mai
multe activităŃi frauduloase decât un altul. Acest lucru poate fi mai degrabă
rezultatul unui nivel mai ridicat şi mai eficient al controalelor”.
Raportul Comisiei remarcă, în privinŃa României, transparenŃa,
promptitudinea şi eficienŃa în raportarea neregulilor constatate (cel mai mare
număr de controale şi respectarea termenelor de raportare), precum şi calitatea
comunicărilor transmise la Bruxelles.
Directorul general al OLAF, domnul
Franz-Hermann Brüner, a făcut cu ocazia
publicării raportului OLAF câteva aprecieri pe
marginea cooperării dintre OLAF şi DLAF:
„Cooperarea noastră cu Departamentul
pentru Lupta Antifraudă este excelentă.
Colegii noştri români sunt foarte eficienŃi.
Numărul de cazuri de fraudă care au fost
descoperite în România poate părea ridicat, dar
Franz-Hermann Brüner, Directorul
considerăm că aceasta este o dovadă importantă
General al OLAF
că lupta împotriva fraudei care afectează
fondurile europene este tratată cu mare
seriozitate şi că eforturi importante sunt făcute pentru a descoperi toate
neregulile.”
Ulterior, prezent la Forumul European Alpbach (Austria), în august 2007,
Directorul general al OLAF a reîntărit mesajul cu privire la rezultatele foarte bune
obŃinute de DLAF: "Întotdeauna când OLAF prezintă raportul anual de activitate,
jurnaliştii mă întreabă de numărul mare de cazuri deschise de serviciul antifraudă
din România. Asta nu înseamnă că frauda cu fonduri europene este mai mare în
România decât în alte state membre, ci că România are un serviciu
antifraudă foarte activ. Nu poŃi să descoperi frauda dacă nu deschizi
investigaŃii. Când alte state membre raportează zero cazuri, asta nu înseamnă că
frauda nu există, înseamnă doar că autorităŃile nu iau nicio măsură. Îi felicit pe
colegii români pentru activitatea pe care au desfăşurat-o în ultimii ani şi pentru
foarte buna cooperare cu OLAF".
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Anexa A: Cazuri trimise în judecată

La sesizarea OLAF, DLAF a efectuat un control cu privire la modul în care,
în perioada 2003-2004, Consiliul local al comunei Cordun, jud. NeamŃ a utilizat
suma de 3.458.133 lei din programul SAPARD, pentru realizarea unor drumuri
comunale.
În urma verificărilor a rezultat faptul că reprezentanŃii societăŃii
constructoare, SC AISPA STARS 95 SA Focşani, au utilizat documente false
pentru a câştiga licitaŃia organizată de Consiliul local al comunei Cordun; în acest
scop, au fost falsificate certificatele emise de autorităŃile fiscale privind
inexistenŃa datoriilor către bugetul consolidat, precum şi o scrisoare de bonitate
din partea unei bănci comerciale. Faptele săvârşite de către angajaŃii SC AISPA
STARS 95 SA Focşani, P.C. şi P.G., au fost favorizate şi de îndeplinirea
defectuoasă a atribuŃiilor de coordonator şi supraveghetor al societăŃii de către
directorul general, P.Co.
În cauză a fost sesizată DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, care, prin
rechizitoriul din data de 24.07.2006, a dispus trimiterea în judecată a celor trei
inculpaŃi, pentru săvârşirea mai multor infracŃiuni împotriva intereselor financiare
ale ComunităŃilor Europene.
Prin sentinŃa penală din data de 26.11.2007, Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti a dispus condamnarea celor trei inculpaŃi la pedepse cu închisoarea
între 4 şi 10 ani.
Departamentul pentru Lupta Antifraudă a controlat modul de obŃinere şi
utilizare a fondurilor comunitare de către SC Best XZ SRL Bucureşti, SC SBAN
Company SRL Piteşti şi SC SUNSET TRADE SRL Bucureşti pentru realizarea a trei
proiecte în valoare totală de 328.095 euro.
Proiectele au avut ca obiective înfiinŃarea unui centru electronic de
formare, consiliere şi plasament pentru şomeri şi absolvenŃi, facilitarea accesului
la internet, asigurarea unor servicii de informare electronică şi furnizarea unor
pachete software în mediul internet.
Verificările DLAF au relevat faptul că cele trei firme aveau acelaşi
asociat/adminstrator, în persoana lui N.A. DLAF a constatat faptul că acesta a
folosit şi a prezentat autorităŃilor de implementare şi de contractare, documente
şi declaraŃii inexacte şi false cu privire la modul de utilizare a finanŃării; mai mult,
acesta a schimbat destinaŃia fondurilor, pe care le-a folosit în interes propriu,
dispunând plăŃi sau ridicări de numerar, fără legătură cu obiectul contractelor
PHARE şi prezentând autorităŃilor, drept justificare, extrase de cont false.
Prin trucarea licitaŃiilor, toate contractele de furnizare au fost acordate
unor societăŃi comerciale administrate sau controlate de către N.A.
Pentru a justifica existenŃa unor disponibilităŃi băneşti proprii pe care
trebuia să le aloce realizării proiectelor PHARE, alături de finanŃările
nerambursabile, N.A. a prezentat autorităŃilor de monitorizare dispoziŃii de
încasare false, din care reieşea că acesta şi alte două persoane ar fi “creditat”
societatea cu 1,3 miliarde lei.
DLAF a sesizat DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, care a confirmat aspectele
constatate de echipa de control şi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului
N.A. pentru săvârşirea de infracŃiuni care au adus un prejudiciu bugetului
ComunităŃilor Europene de 3.824.595.684 ROL şi 36.472,5 Euro şi dobânzile
aferente. În prezent, dosarul se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
DLAF a verificat modul în care, în perioada 1 februarie 2003 – 31 martie
2004, Academia Tehnică Militară a derulat două proiecte pentru dezvoltarea
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resurselor umane în contextul restructurării armatei, în valoare totală de 446.658
euro, finanŃate din fonduri PHARE.
Din verificări a rezultat faptul că implementarea tehnică a fost coordonată
de către col. (r) C.N., cadru didactic la Academia Tehnică Militară Bucureşti, iar
implementarea financiară de către lt. col. ing. ec. G.M.M., contabil şef in cadrul
aceleiaşi instituŃii.
Cei doi au folosit şi prezentat documente şi declaraŃii false, inexacte şi
incomplete (documente justificative şi state de plată neconforme cu realitatea,
contracte individuale de muncă întocmite nelegal, documente nereale cu privire
la asigurarea contribuŃiei proprii), având ca rezultat obŃinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al ComunităŃii Europene. Totodată, G.M.M. a
schimbat destinaŃia sumei de 134.155 lei, de la creditele bugetare neutilizate
până la finele anului 2002, pentru cofinanŃarea celor două contracte, fără
respectarea dispoziŃiilor legale (demararea proiectului s-a făcut fără aprobarea
structurii abilitate din Ministerul Apărării NaŃionale şi fără asigurarea contribuŃiei
proprii a beneficiarului pe întreaga perioadă de implementare).
În vederea sancŃionării persoanelor vinovate, precum şi pentru
recuperarea prejudiciului de peste 200.000 euro, DLAF a sesizat DirecŃia
NaŃională AnticorupŃie.
Prin rechizitoriul din data de 03.12.2007, SecŃia de combatere a
infracŃiunilor de corupŃie săvârşite de militari, din cadrul DNA, a dispus trimiterea
în judecată a celor 2 ofiŃeri, pentru săvârşirea infracŃiunilor împotriva intereselor
financiare ale ComunităŃilor Europene şi a infracŃiunii de deturnare de fonduri.
Departamentul pentru Lupta Antifraudă a verificat modul în care AsociaŃia
„ACTIV CLUB BUCUREŞTI” a implementat, din iunie 2003 până în iunie 2005, un
număr de 6 (şase) proiecte, în valoare totală de 112.315 euro, destinate
stimulării şi educării capacităŃilor de comunicare ale tinerilor din centrele de
plasament, în vederea integrării lor în societate după externalizare.
În acest scop, AsociaŃia a beneficiat de finanŃări prin programul comunitar
YOUTH, de la AgenŃia NaŃională pentru Sprijinirea IniŃiativei Tinerilor (ANSIT) şi a
primit suma totală de 85.146 euro.
În urma verificărilor efectuate de DLAF a rezultat că, în fapt, AsociaŃia nu
a realizat niciunul dintre Proiectele finanŃate, iar toate documentele (contracte,
facturi, documente de plată, liste de participanŃi etc.) prezentate în vederea
justificării avansului primit şi a obŃinerii restului de plată sunt fictive; sumele de
bani primite de la ANSIT au fost utilizate în scopuri personale de către
preşedintele AsociaŃiei, N.G.G.
În vederea sancŃionării penale a persoanelor vinovate de prejudicierea
bugetului ComunităŃilor Europene, precum şi pentru recuperarea prejudiciului
astfel produs, în sumă de 49.584 euro, DLAF a sesizat DirecŃia NaŃională
AnticorupŃie.
Prin rechizitoriul din data de 17.12.2007, DNA a dispus trimiterea în
judecată a inculpatului N.G.G., preşedinte al AsociaŃiei Activ Club Bucureşti,
pentru săvârşirea infracŃiunilor de schimbare, fără respectarea prevederilor
legale, a destinaŃiei fondurilor obŃinute din bugetul ComunităŃilor Europene, de
folosire sau prezentare de documente ori declaraŃii false, inexacte sau
incomplete, care au ca rezultat obŃinerea pe nedrept de fonduri din acelaşi buget
şi a infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
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Departamentul pentru Lupta Antifraudă a efectuat un control privind
modul de obŃinere, derulare şi utilizare a fondurilor PHARE aferente proiectului
„Materiale de construcŃii – siguranŃă şi calitate. ProducŃie de Ńigle, pavele şi
betoane”, al cărui beneficiar a fost SC VEST BANAT 2001 SRL Caransebeş,
judeŃul Caraş Severin.
Proiectul în valoare totală de 164.000 euro a avut drept obiective:
dezvoltarea firmei prin transfer de tehnologii noi, amenajarea unei hale de
construcŃii, efectuarea de studii/cercetări şi crearea a 11 locuri de muncă.
Din verificările efectuate a rezultat faptul că administratorul SC Vest
Banat 2001 SRL Caransebeş, N.P., a trucat licitaŃiile pentru achiziŃionarea
utilajelor, cumpărându-le de la firme în care deŃinea calitatea de asociat,
acŃionar sau administrator. Pentru a induce în eroare autoritatea contractantă cu
privire la adevărata provenienŃă a utilajelor, N.P. s-a folosit de firmele altor
“parteneri de afaceri”, cu rol de „ofertanŃi”. În acest scop, au fost falsificate
documente privind achiziŃia utilajelor, uzura/valoarea acestora şi efectuarea
lucrărilor de amenajare a halei de producŃie. Astfel, N.P. a încasat fonduri
comunitare fără a depune vreun efort suplimentar, decât acela de a transfera
scriptic bunuri între societăŃile pe care le administra.
DLAF a constatat că rapoartele intermediare şi finale care atestau
realizarea activităŃilor proiectului erau false.
În cauză a fost sesizată DNA, care, prin rechizitoriul din 07.12.2007, a
dispus trimiterea în judecată a lui N.P. şi a altor 5 complici ai acestuia, pentru
săvârşirea mai multor infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale
ComunităŃilor Europene, care au produs un prejudiciu de 96.586 euro.
Urmare sesizării primite de la ANPCEFP, DLAF a efectuat verificări privind
modul în care SC Horse Sport Centrum SRL, SC Academia Ecvestră Mogoşoaia
SRL şi Societatea NaŃională de Încurajare a Creşterii Cailor de Rasă au obŃinut şi
utilizat fonduri din programul comunitar Leonardo da Vinci.
EntităŃile beneficiare ale fondurilor comunitare erau deŃinute sau
administrate de către aceeaşi persoană, respectiv, D.I.
Proiectele, în valoare totală de 90.800 euro, au vizat perfecŃionarea mai
multor salariaŃi în FranŃa, la unităŃi din domeniul creşterii cailor de rasă, în
vederea însuşirii normelor şi metodologiilor europene în activitatea de organizare
a competiŃiilor ecvestre, integrării turismului rural ecvestru românesc în sistemul
turistic european şi implementării sistemului european de identificare a
animalelor.
Din verificările DLAF a rezultat faptul că proiectul nu s-a desfăşurat în
realitate, persoanele respective nu s-au deplasat în FranŃa, iar banii alocaŃi în
acest scop au fost folosiŃi de D.I. în interesul său personal.
Pentru justificarea utilizării acestor fonduri, D.I. a prezentat peste 100 de
documente false (contracte şi carnete de muncă, diplome de calificare, ştate de
plată, buletine de identitate, paşapoarte, bilete de avion, poliŃe de asigurare,
extrase de cont bancar, contracte cu parteneri străini, bilanŃuri contabile). O
parte din documentele false utilizate au fost întocmite de soŃia sa, D.E., director
general la SC Academia Ecvestră Mogoşoaia SRL.
DLAF a sesizat DNA în legătură cu aspectele constatate, iar, prin
rechizitoriul din data de 26.10.2006, parchetul a dispus trimiterea în judecată a
celor doi, pentru prejudicierea bugetului ComunităŃilor Europene cu suma de
51.088 euro, prin săvârşirea infracŃiunilor împotriva intereselor financiare ale
ComunităŃilor Europene şi a infracŃiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură
privată şi de fals în declaraŃii.
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Anexa B: Sistemul de coordonare DLAF
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Anexa C: ActivităŃi de training 2007

Nr.
Crt

Perioada
de
organizare

Tema

LocaŃie

Parteneri

CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
1.

2.

29 – 31
ianuarie

ProtecŃia Monedei EURO

5 – 9 martie Financial Crime Investigations (1)

Iaşi

Comisia
Europeană

Sibiu

TAIEX
OLAF
City of London
Police

19 – 23
martie

Financial Crime Investigations (2)

Sibiu

TAIEX
OLAF
City of London
Police

16 – 18
aprilie

Exploitation of the VAT system:
Frauds and weaknesses (1)

Iaşi

TAIEX
OLAF

5.

18 - 20
aprilie

Exploitation of the VAT system:
Frauds and weaknesses (2)

Iaşi

TAIEX
OLAF

6.

23 - 24
aprilie

Cross-border Cooperation in
Fighting Trans-national Criminality

Iaşi

ERA

7.

4 – 5 iunie

Judicial Cooperation in Criminal
Matters: Introduction to EU Law
and Practice

ClujNapoca

ERA

8.

25 – 26
iunie

Irregularities Reporting (1)

Bucureşti

TAIEX
OLAF

9.

1 – 5 oct

CAP Fraud (1)

Timişoara

TAIEX
OLAF

10.

8 – 9 oct

Irregularities Reporting (2)

Bucureşti

TAIEX
OLAF

Iaşi

TAIEX
OLAF

Iaşi

TAIEX
OLAF

Bucureşti

TAIEX
OLAF

Schimb de experienŃă în domeniul Southend,
trainingului
UK

HMRC
TAIEX

3.

4.

11.
12.

15 – 17 oct Risk Analysis in Own Resources (1)

17 – 19 oct Risk Analysis in Own Resources (2)

13. 19 – 23 nov

CAP Fraud (2)
SCHIMB DE EXPERIENłĂ

1.

5–9
februarie
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DirecŃia B
Control

LegislaŃie, Politici,
Training

DirecŃia Generală
Politici şi OperaŃiuni

Şeful DLAF

DirecŃia A

Anexa D: Organigrama DLAF
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Culegere şi
Analiză Date

DirecŃia C
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