
1 

 

Curtea de Apel Iași 

Decizii relevante în materia contenciosului administrativ și fiscal,  

trimestrul II/2018 
 

 

1. Funcţionari publici. Prescripţia dreptului la acţiunea în despăgubiri 

Domeniu asociat – Funcţionari publici 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 

984/c.a/23.04.2018 

Prin decizia nr. 984/c.a/23.04.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi a fost admis 

recursul declarat de OF, a fost casată sentinţa Tribunalului Vaslui şi trimisă cauza spre 

rejudecare aceleiaşi instanţe pentru a statua asupra temeiniciei pretenţiilor reclamantului pentru 

perioada ulterioară datei de 22.05.2014, inclusiv. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că sentința instanței de fond este 

nelegală, motivele de casare invocate, circumscrise art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă vizând 

aplicarea greșită a normelor de drept material, fiind fondate.  

Astfel, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că acţiunea a fost promovată de către 

reclamantul OF cu nesocotirea termenului de prescripţie de 6 luni reglementat de art. 11 din 

Legea nr. 554/2004. 

Acţiunea reclamantului este una în despăgubiri, vizând acordarea retroactivă a sporului 

de 25% pentru angajaţii cu studii superioare. Față de norma de trimitere din art. 117 din Legea 

nr. 188/1999 și inexistența unor norme speciale pentru funcționarii publici în ceea ce privește 

prescripția acțiunii în despăgubiri, legea aplicabilă speței trebuie determinată prin completarea 

cu dispozițiile legislației muncii. În acest sens, în cauză își găsesc aplicare prevederile art.171 

alin. 1 din Codul muncii, potrivit cărora „Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, 

precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor 

privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau 

datorate.” 

 Funcţionarii publici trebuie să urmeze procedura prealabilă atunci când sesizează 

instanța de contencios administrativ cu acțiuni ce au ca obiect anularea/revocarea/modificarea 

actelor administrative – comunicate – prin care angajatorii cărora li se aplică dispozițiile ar. 34 

din Legea nr. 330/2009, art. 30 din Legea nr. 284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010 și art. 11 

din O.U.G. nr. 83/2014, Legea nr. 71/2015 au făcut încadrarea/reîncadrarea personalului plătit 

din fonduri publice și au stabilit drepturile salariale ce se acordă potrivit acestei 

încadrări/reîncadrări, respectiv au stabilit salariile de bază. Rolul procedurii descrise în legile de 

salarizare este tocmai asigurarea posibilității ordonatorului de credite de a corecta rapid orice 

eroare în stabilirea salariilor. 

Per a contrario, nu fac obiectul procedurii de contestare administrativă alte categorii de 

drepturi (sporuri, compensații, ajutoare) reglementate de lege, ce pot intra în venitul brut al 

salariatului, nerecunoscute de angajator, și nici eventualele solicitări de acordare retroactivă a 

oricăror drepturi salariale, pentru aceste situații este aplicabil dreptul comun care permite 
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formularea unei acțiuni directe la instanța competentă a statua asupra litigiilor privind 

drepturile salariale pretinse de părți, recunoscute sau nu de ordonatorii de credite şi, corelativ, 

norma de prescripţie corespunzătoare. 

Ca atare, Curtea constată că, în raport de data introducerii acţiunii –22.05.2017, de 

termenul de prescripţie de 3 ani, instanţa de fond era obligată a analiza temeinicia pretenţiilor 

reclamantului pentru cei 3 ani anteriori formulării acţiunii, respectiv de la 22.05.2014 şi până la 

zi. 

2. Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de 

soluţionare a cererii privind suspendarea măsurilor dispuse prin raport de 

control de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi 

În raport de conţinutul concret al raportului de control, care nu cuprinde 

doar „constatări de facto”, ci măsuri şi sancţiuni concrete, rezultă că acesta are o 

natură administrativă şi nu civilă, iar în atare condiţii, competenţa de a cenzura 

acest act revine potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004, tribunalului, ca instanţă de 

contencios administrativ. 

Chiar dacă relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale şi casele de asigurări sunt de natură civilă, conform art. 255 

alin. 1 din Legea nr. 95/2006, în cauză nu suntem în prezenţa unui litigiu privind 

încheierea/ executare/ rezilierea contractului de natură civilă dintre cele două 

părţi, ci de contestare a unui act administrativ emis de Casa de Asigurări de 

Sănătate Iaşi, în calitate de autoritate publică cu atribuţii de control. 

 

 

Temei de drept: Legea 554/2004, Legea nr. 95/2006, Ordinului Președintelui Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013, Codul de procedură civilă 

Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Sentința civilă nr. 

66/21.05.2018 

Prin acţiunea înregistrată iniţial la Judecătoria Iaşi sub nr XX850/245/2017 reclamanta 

SC „X.” SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate - Iași, 

suspendarea, pe cale de ordonanţă preşedinţială, a măsurilor dispuse prin raportul de control 

nr.13875/ 24.11.2017. 

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că, în fapt, la data de 01.08.2016, între SC 

„X.” SRL şi Casa de Asigurări de Sănătate - Iași, a fost încheiat contractul nr.2837, având ca 

obiect furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, activitatea desfăşurându-se în 

baza aprobărilor date de pârâtă, iar beneficiarii fiind bolnavi asiguraţi ai acesteia. 

În perioada 18.10.2017–13.11.2017, organele de control din cadrul Casei de Asigurări 

de Sănătate Iaşi au efectuat un control tematic privind furnizarea serviciilor medicale la 

domiciliul bolnavilor, de către reclamantă, ocazie cu care au întocmit procesul-verbal 

nr.13451/13.11.2017, în care au consemnat mai multe pretinse nereguli referitoare la programul 

de lucru, respectiv la structura de personal, lipsa unor documente de la punctul de lucru, diferite 

neconcordanţe între documentele medicale. 



3 

 

Ulterior, la data de 24.11.2017 Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a emis raportul de 

control nr. 13875, prin care a dispus următoarele măsuri: 

- sancţionarea cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art.7, lit.g), h), i), k), t); 

- reţinerea sumei de 99.773,54 lei şi accesorii de 3819,79 lei, reprezentând 

contravaloarea serviciilor medicale raportate pe asistenţi care nu au prestat activitate medicală 

pentru perioada noiembrie 2016 – octombrie 2017; 

- revocarea deciziei de evaluare nr.511/13.04.2017; 

- rezilierea contractului nr.2837/01.08.2016. 

Reclamanta consideră că, prin luarea măsurii rezilierii contractului nr.2837/01.08.2016, 

se produc grave prejudicii atât activităţii furnizorului cât şi bolnavilor, care beneficiază de 

serviciile medicale la domiciliile lor, unii dintre ei fiind în stare gravă, având nevoie 

permanentă de îngrijiri medicale şi tratamente fără de care nu numai sănătatea ci şi viaţa sunt 

puse în pericol. 

Prin sentinţa civilă nr. 320116.03.2018 a Judecătoriei Iaşi a fost admisă excepţia 

necompetenţei materiale a Judecătoriei Iaşi în soluţionarea prezentei cauze şi a fost declinată 

competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Iaşi. 

Pentru a se pronunţa astfel, Judecătoria Iaşi a reţinut că raportul de control reprezintă în 

accepţiunea legii 554/2004 un act administrativ. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 20154/99/2018 iar prin 

sentinţa 650/24.04.2018 s-a admis excepţia de necompetenţă materială, s-a declinat cauza în 

favoarea Judecătoriei Iaşi iar în baza art.133 şi urm. C. proc. civ., s-a constatat ivit conflictul 

negativ de competenţă şi s-a înaintat dosarul cauzei Curţii de apel Iaşi, pentru soluţionarea 

acestuia. 

În considerentele sentinţei Tribunalul reţine că natura juridică a raportului de control nu 

este de act administrativ în înţelesul art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Raportul de control nr.13875/24.11.2017 nu poate fi calificat drept act administrativ în 

înţelesul art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.554/2004, dat fiind faptul că acesta nu este susceptibil să 

producă, prin el însuşi, efecte juridice, în sensul de a naşte, modifica şi stinge raporturi juridice. 

Astfel raportul de control nu are un regim juridic specific, ci doar cuprinde constatări de facto 

cu privire la neregulile constatate de CAS în privinţa modului de îndeplinire, de către 

reclamantă, a obligaţiilor asumate prin contractul de prestări servicii medicale. Prin acest raport 

de control se constată numai neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de reclamantă 

prin contractul de furnizare de servicii medicale, această operaţiune având valoarea juridică a 

unui fapt material şi nu a unei manifestări exprese de voinţă din partea autorităţii publice. 

Natura juridică a acestui raport poate fi cel mult de act preparatoriu, iar nu de act administrativ 

fiscal propriu-zis. Doar în baza acestui raport nu se poate trece la executarea recuperării 

sumelor de bani menționate în cuprinsul raportului.  

Mai mult, raportul de control are la bază Ordinul nr.1012/2013 al CNAS, act 

administrativ unilateral cu caracter normativ. Art.255 alin.1 din Legea nr.95/2006 stabileşte 

natura civilă a relaţiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale şi casele de asigurări. Prin urmare raportul născut între casa de asigurări şi prestatorul 

de servicii medicale este unul civil, iar nu unul administrativ. Părţile pornesc de pe poziţii de 

egalitate juridică, casa de asigurări neputându-se comporta ca o autoritate publică care să fie 

abilitată să emită acte administrative executorii ope legis. Chiar dacă Ordinul prevede, la 
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art.5.2.3.6, că raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme 

metodologice poate fi contestat în condițiile legii, iar contestația se depune la sediul entității 

care a dispus efectuarea controlului, nicăieri nu se face vorbire că această procedură ar fi o 

procedură administrativă sau ca raportul ar avea caracterul unui act administrativ. În acest sens 

a statuat şi Curtea de Apel Iaşi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în decizia 

nr.75/2018, pronunţată în dosarul nr. XX24/99/2017. 

Aceeaşi instanţă de control a statuat, într-o altă componenţă a completului de judecată, 

prin decizia nr. 882/2017, pronunţată în dosarul nr. XX51/99/2016, că “raporturile dintre 

reclamant și CAS Iași fiind de natură contractuală, avându-și temeiul în convenția materializată 

în contratele de furnizare de servicii medicale spitalicești cu caracter civil încheiate, iar 

demersurile efectuate de CAS Iași fiind unele ce derivă din executarea contractului dintre părți, 

litigiul dedus judecății era unul de natură civilă, regulile de competență materială incidente 

fiind cele reglementate de art.94 Cod procedură civilă, revenind Judecătoriei Iași – Secția 

Civilă (instanță, de altfel, sesizată de reclamant) competența de soluționare în primă instanță a 

cauzei.” 

Curtea sesizată fiind cu soluţionarea conflictului de competenţă dintre cele două 

instanţe potrivit art.135 c.pr.civ. analizând obiectul şi natura juridică a cauzei deduse judecăţii, 

în raport de actele şi lucrările dosarului, considerentele celor două hotărâri de declinare a 

competenţei şi dispoziţiile legale în materie reţine următoarele: 

În cauză, potrivit actului de sesizare a instanţei, reclamanta SC „X.” SRL a solicitat, în 

contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, suspendarea, pe cale de ordonanţă 

preşedinţială, a măsurilor dispuse prin raportul de control nr. 13875/24.11.2017. 

Prin raportul de control nr. 13875/2017 Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a dispus 

următoarele măsuri: 

- sancţionarea cu avertisment pentru încălcarea prevederilor art.7, lit.g), h), i), k), t); 

- reţinerea sumei de 99.773,54 lei şi accesorii de 3819,79 lei, reprezentând 

contravaloarea serviciilor medicale raportate pe asistenţi care nu au prestat activitate medicală 

pentru perioada noiembrie 2016 – octombrie 2017; 

- revocarea deciziei de evaluare nr. 511/13.04.2017; 

- rezilierea contractului nr. 2837/01.08.2016. 

Analizând natura juridică a raportului de control contestat în cauză, curtea constată că 

acesta este un act administrativ în înţelesul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

definește actul administrativ ca fiind „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis 

de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a 

executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice". 

În cauză, raportul de control nr. 13875/2017 este emis de o autoritate publică (structură 

de control - art. 1 lit. a din Ordinul nr. 1012/2013) în regim de putere publică (fiind o activitate 

de control înfăptuită de structuri specializate în temeiul legii nu al clauzelor contractuale, ce 

are ca obiect verificarea utilizării resurselor financiare publice şi constatarea iregularităţilor 

şi disfuncţionalităţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate) şi produce efecte juridice 

în ceea ce priveşte obligativitatea măsurilor/sancţiunilor dispuse, dacă nu sunt contestate. 

Spre deosebire de alte speţe, la care face referire şi tribunalul în hotărârea sa de 

declinare, în prezenta cauză, Raportul de control menţionat nu cuprinde doar "constatări de 
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facto" cu privire la respectarea/ nerespectarea legislaţiei specifice în materia asigurărilor sociale 

de sănătate, constatări care nu ar atrage după sine naşterea, modificarea şi stingerea raporturilor 

juridice, ci cuprinde măsuri şi sancţiuni concrete apte de produce efecte juridice. Acest raport 

nu are natura unui act preparatoriu, deoarece nu cuprinde doar simple constatări şi propuneri de 

măsuri, ci cuprinde măsuri efective şi sancţiuni administrative luate de pârâtă. Aplicarea unei 

sancţiuni având ca temei de drept art. 124 din HG nr. 161/2016 conferă odată în plus caracter 

de act administrativ raportului de control întocmit. 

Curtea mai reţine că chestiunea naturii juridice a raportului de control întocmit de 

structurile de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (Casele de asigurări 

de sănătate, în raport de modificările Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 1012/2013 - varianta în vigoare începând cu data de 11 noiembrie 2014 a fost 

dezbătută la Întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ și fiscal de la Înalta 

Curte de Casație și Justiție și curţile de apel din 2016. Potrivit minutei întocmite se arată că 

„aptitudinea raportului de a produce efecte juridice și natura juridică civilă sau administrativă 

trebuie analizată în funcție de conținutul său concret, de tipurile de control reglementate la pct. 

2.1 și de măsurile impuse”.  

Or, în speţa de faţă, în raport de conţinutul concret al raportului de control, Curtea 

apreciază că acesta are o natură administrativă şi nu civilă, iar în atare condiţii, competenţa de a 

cenzura acest act revine potrivit art. 10 din legea 554/2004, tribunalului, ca instanţă de 

contencios administrativ. În acest sens, Curtea apreciat şi în alte speţe similare ce vizau 

contestarea unor rapoarte de control întocmite de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi cum ar fi 

dosarul XX26/99/2017 sau YY56/99/2017. 

Este adevărat că în conformitate cu art. 255. - (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

in domeniul sănătăţii "Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale şi casele de asigurări sunt de natură civila, reprezintă acţiuni multianuale 

şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract". In acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 6 alin. 

1 din HG nr. 400 din 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2014 -2015 potrivit căruia "Raporturile dintre furnizorii de servicii 

medicale, medicamente, dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate prevăzute la art. 

3 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se 

desfăşoară pe bază de contract." 

Chiar dacă relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale şi casele de asigurări sunt de natură civilă, conform an.255 alin.l din Legea 

nr.95/2006, în cauză nu suntem în prezenţa unui litigiu privind încheierea/ executare/ rezilierea 

contractului de natură civilă dintre cele două părţi, ci de contestare a unui act administrativ 

emis de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, în calitate de autoritate publică cu atribuţii de 

control. 

Mai mult, faptul că în situaţia luării de măsuri concrete prin raportul de control, acesta 

trebuie calificat ca şi act administrativ decurge implicit din dispoziţiile Ordinului Președintelui 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 ce prevede, la art.5.2.3.6, că raportul de 

control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice poate fi 

contestat în condițiile legii, iar contestația se depune la sediul entității care a dispus efectuarea 

controlului. Se instituie, astfel, o procedură administrativă de contestare specifică doar actelor 

administrative. 
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Pentru considerentele învederate, în baza art. 135 C.pr.civ., Curtea stabilește 

competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta SC „X.” SRL în contradictoriu cu 

pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi în favoarea Tribunalului Iaşi - secția a II-a civilă și 

de contencios administrativ. 

 

3. Contencios administrativ. Proces-verbal de constatare nereguli și stabilire a 

creanțelor bugetare. Finanțare POSDRU. Reluarea activității de constatare a 

neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare. Principiile unicității controlului 

și al securității raporturilor juridice. Prezumția de legalitate a actelor 

administrative nedesființate 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Acte ale autorităților publice. Financiar. 

Indice alfabetic: Acte ale autorităților publice:  

- proces verbal de stabilire nereguli 

- finanțare POSDRU 

- principiul unicității controlului 

- prezumția de legalitate a actului administrativ 

Temei de drept: OUG nr. 66/2011 art. 2 alin. 1 lit. a, art. 20, art. 31 

HG nr. 875/2011 art. 14  

 

Astfel cum reiese clar din dispozițiile art. 31 din ordonanța de urgență 

menționată, reluarea activității de constatare a neregulilor este posibilă numai în 

ipoteza în care apar date suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor 

sau dacă apar erori de calcul care influențează rezultatele acestora. Prin 

dispozițiile articolului 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor 

ordonanței de urgență nu s-a arătat care sunt sau în ce constă datele suplimentare 

necunoscute la data efectuării verificărilor, ci s-a realizat o enumerare a 

suportului material care ar putea să le conțină. Pentru a putea justifica 

îndeplinirea condițiilor legale de reluare a controlului, organul de control avea 

îndatorirea de a indica elementele noi care îl îndreptățesc să reverifice activitatea 

reclamantei. În măsura în care elementele situației de fapt au fost analizate detaliat 

cu ocazia controlului efectuat inițial, nu există nici o justificare pentru preluarea 

controlului cu privire la aceleași aspecte. Fără a avea la bază date și informații 

suplimentare celor analizate în cursul verificării din anul 2013, noul control 

efectuat în anul 2017 este nelegal întrucât prin acesta s-a încălcat principiul 

unicității controlului reglementat de prevederile art. 31 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 66/2011 și cel al securității raporturilor juridice. Practic, s-a 

constatat că în timpul noului control s-au interpretat în mod diferit datele și 

informațiile analizate în anul 2013, fiind infirmate concluziile definitive ale 

controlului anterior, cu încălcarea principiilor de drept menționate, încălcare care 

atrage în mod evident nelegalitatea controlului, precum și a actelor încheiate în 

urma acestuia. 

În condițiile în care nedesființarea actelor administrative evocate, emise de 

directorul general al AMPOSDRU, are semnificația faptului că sunt și rămân 
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valabile, bucurându-se de prezumția de legalitate, și că au produs și produc efecte 

juridice depline, nu există temei pentru a se a reținut că ar constitui neregulă, în 

sensul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011, înlocuirea calității Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din 

beneficiar cu cea de partener din cauza statutului acestei organizații și al 

legislației naționale aplicabile în domeniul fondurilor nerambursabile.   

 

Curtea de Apel Iași – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Sentința nr. 82/19 iunie 

2018 

Prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, înregistrată pe rolul 

Curții de Apel Iași la nr. 11/45/2018, reclamanta A a solicitat, în contradictoriu cu pârâții 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală de Control Programe Capital 

Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția 

Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene și Direcția Generală Programe 

Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anularea în tot a 

procesului-verbal nr. 8428/16.02.2017 emis de Direcția Generală de Control Programe Capital 

Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, și a deciziei nr. 75914/27.11.2017, emise de Direcția Generală Programe Europene 

Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că printr-o cerere de 

propunere de proiect formulată în cadrul apelului de proiecte aferent Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), instituția specializată din 

cadrul ONU, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a transmis Autorității de 

Management a POSDRU (AMPOSDRU), propunerea de proiect intitulată „Modelul Economiei 

Sociale în România”. Proiectul a fost evaluat și selectat pentru a fi finanțat de către 

AMPOSDRU care, ulterior, a lansat invitația de semnare a contractului de finanțare 

nerambursabilă. 

Ca urmare a rezervelor apărute față de calitatea Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare de organizație de drept internațional și a emiterii Instrucțiunii nr. 31 din 28 

septembrie 2010 a AMPOSDRU, care permite, cu caracter excepțional, înlocuirea 

beneficiarului finanțării nerambursabile și în situațiile în care beneficiarii/parteneri principali 

sunt instituții/structuri cu statut internațional, și ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute de 

legea aplicabilă și a furnizării documentelor solicitate de către autoritatea competentă, la data 

de 10 decembrie 2010, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului, beneficiarul 

finanțării fiind reclamanta A. 

După finalizarea implementării proiectului la data de 28 februarie 2014, s-a efectuat un 

control în anul 2017 prin care a fost declarată neeligibilă întreaga sumă acordată cu titlu de 

finanțare, fiind considerată întemeiată o suspiciune de neregulă ce viza neeligibilitatea 

Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în proiectul în discuție. 
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Reclamanta a mai arătat că, începând cu primul an de implementare a proiectului, 

neregula identificată a mai făcut obiectul mai multor suspiciuni de neregulă, toate verificările 

efectuate de structurile de control abilitate fiind finalizate cu clasarea sesizării. 

La peste trei ani de la finalizarea implementării proiectului s-a efectuat un nou control, 

în legătură cu aceeași suspiciune de neregulă, finalizat cu procesul-verbal de constatare a 

neregulilor și de stabilire a creanțelor nr. 8428/16.02.2017, prin care s-a stabilit în sarcina 

reclamantei o creanță bugetară în cuantum de 6.566.334,82 lei, reprezentând contravaloarea 

cheltuielilor declarate neeligibile. 

Contestația împotriva procesului-verbal menționat a fost respinsă prin decizia numărul 

75914/27.11.2017. 

Astfel, organul care a întocmit procesul-verbal de constatare a neregulilor nu avea 

competența de a-l emite pentru că diferendele legate de statutul Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare se rezolvă pe calea arbitrajului, în conformitate cu dispozițiile art. 12 din 

Hotărârea Guvernului nr. 113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Ca parteneră, A beneficiază de aceeași protecție ca Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare, ceea ce înseamnă că nu poate răspunde cu bunurile sale pentru pagube privind 

reinterpretarea unilaterală a capacității Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare de a-și 

asuma rolul agreat la nivel diplomatic. Procesul-verbal contestat și decizia de soluționare a 

contestației, acte care afectează patrimoniul Asociației Alternative Sociale, încalcă imunitatea 

de jurisdicție recunoscută persoanelor, altele decât cetățenii guvernului angajați pe plan local, 

care prestează servicii în numele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Invocând dispozițiile art. 20 alin. (3) lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011, reclamanta a mai susținut că Direcția Generală Programe Capital Uman din cadrul 

MDRAPFE se află într-o vădită situație de incompatibilitate, în condițiile în care, în calitatea sa 

de succesor al fostei autorități de management AMPOSDRU - DGPCU, nu poate constata 

nereguli privind acest proiect deoarece a fost direct implicată în angajarea fondurilor europene, 

fiind direct răspunzătoare de modalitatea de selectare și derulare a proiectului.  

Făcând trimitere la dispozițiile art. 21 din ordonanța de urgență menționată, reclamanta 

a susținut că procesul-verbal contestat a fost întocmit fără ca emitentul să aibă competență 

întrucât a fost emis cu mai mult de 100 de zile peste limitele temporale ale mandatului de 

control. 

De asemenea, s-a arătat că, drept urmare a unor suspiciuni de neregulă, în perioada 15-

16 mai 2013 a mai avut loc o verificare a proiectului, controlul anterior stabilind că înlocuirea 

beneficiarului inițial, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu unul dintre parteneri, 

A, s-a făcut cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 37/2010 și că sunt îndeplinite regulile 

de eligibilitate a solicitanților și partenerilor stabilite prin Ghidul solicitantului - condiții 

specifice aferente cererii de propuneri de proiecte numărul 69 „Pentru o viață mai bună”. 

Fiindcă un control anterior a analizat toate aspectele la care se referă decizia de soluționare a 

contestației și procesul-verbal de constatare a neregulilor, în lipsa unor date noi, au fost 

încălcate prevederile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

Verificările au fost finalizate prin întocmirea procesului-verbal de constatare și de 

stabilire a creanțelor bugetare fără să fie luat în seamă punctul de vedere al asociației cu privire 

la constatări, fiind încălcate dispozițiile art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011. 
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Prin precizări, reclamanta a arătat că a invocat nemotivarea actului administrativ ca 

motiv de nulitate a actului administrativ, susținând că se impunea analizarea criticilor aduse de 

asociație proiectului de raport, critici care priveau expirarea mandatului de control, 

nelegalitatea controlului întrucât vizează un aspect verificat pentru care nu au intervenit date 

noi, identificarea greșită a legii aplicabile pentru definirea neregulii, inexistența neregulii și 

neimputabilitatea invocatei nereguli. 

Decizia de soluționare a contestației este nelegală fiindcă este semnată de numai două 

din cele patru persoane desemnate să efectueze controlul. 

Principalul argument din procesului-verbal contestat pentru care toate cheltuielile 

proiectului au fost considerate neeligibile este acela că Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare nu este o organizație legal constituită în România. Totuși, în decizia de soluționare a 

contestației se schimbă argumentul echipei de control, reținându-se nu faptul că Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare nu este legal constituit în România, ci că acesta nu se 

încadrează în categoriile de beneficiari enunțați de Ghidul solicitantului, împrejurare care 

contravine prevederilor articolului 50 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 

din 2011. Analizându-se un argument față de care A. nu a avut posibilitatea de a exprima un 

punct de vedere, contestatorului i s-a creat o situație mai grea în propria sa cale de atac. 

Eventuala neregulă nu este imputabilă Asociației Alternative Sociale. Presupunând că 

neregula constatată prin actele criticate este reală, atragerea răspunderii asociației nu are niciun 

temei legal în condițiile în care organismul după regulile căruia s-au derulat formalitățile de 

selecție în cadrul proiectului avea obligația să se asigure că operațiunile sunt selectate în 

vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și sunt 

conforme cu regulile comunitare și naționale.  

În procesul-verbal nu se regăsește niciun temei al atragerii răspunderii Asociației 

Alternative Sociale, toată argumentația dezvoltându-se pe tema eligibilității Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, însă aceste aspecte au fost clarificate încă din anul 2010, 

așa cum rezultă din instrucțiunile emise de A M P O S D R U. 

A arătat reclamanta că din procesul-verbal rezultă că echipa de control a investigat în 

anul 2017 o sesizare din anul 2003, identică cu alte sesizări din anii 2012 și 2013, soluționate 

prin minuta nr. 370/16.05.2013, în care s-a reținut că înlocuirea beneficiarului inițial, 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu unul dintre parteneri, A, s-a făcut cu 

respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 37 din 2010 a A D G A M P O S D R U și că sunt 

îndeplinite regulile de eligibilitate ale solicitanților și partenerilor stabilite prin Ghidul 

solicitantului - condiții specifice aferente cererii de propuneri de proiecte numărul 69 „Pentru o 

viață mai bună”. 

Reclamanta a subliniat că nu poate fi realizată o evaluare a unui partener de proiect 

(PNUD), după mai mult de 6 ani de la semnarea contractului și să i se impute o sumă 

exorbitantă pentru neregula autorității, în baza informațiilor disponibile de la momentul 

selectării proiectului de către autoritate.  

A nu putea fi obligată să suporte întreaga sumă  nerambursabilă a proiectului, pe baza 

unor constatări ale echipei de verificare ce vizează înlocuirea solicitantului inițial cu un alt 

partener cu respectarea prevederilor aplicabile la data semnării contractului de finanțare și cu 

girul autorității de management care a stabilit modalitatea în care se realizează înlocuirea prin 

art. 3 din Instrucțiunea nr. 31/1 septembrie 2010, înainte deci de semnarea contractului ce a 

avut loc în decembrie 2010. 
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Făcând trimitere la art. 2 alin. (1) lit. n) și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 66/2011, reclamanta a susținut că a fost ignorat principiul proporționalității întrucât a fost 

declarată neeligibilă toată finanțarea, deși gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor pentru 

proiectul Modelul economiei sociale în România este de sută la sută. 

Pârâtul Ministerul Fondurilor Europene a formulat întâmpinare, arătând că, în ceea ce 

privește faptul că nu ar fi incidente prevederile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 66/2011, raportându-se la prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului. 875/2011, la cele 

ale art. 31 alin. 1 din ordonanță, precum și la cele ale art. 18 alin. 2 din același act normativ, în 

contextul în care organul de control a fost învestit cu suspiciunea de neregulă nr. 

2993/381CCSN/19.06.2013, avea obligația legală de a efectua verificările necesare pentru a 

stabili dacă se confirmă sau nu aspectele sesizate prin respectiva suspiciune, verificări ce se 

finalizează, potrivit art. 21 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, prin 

întocmirea unui proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare 

sau a unei note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, astfel cum s-a 

realizat și în speță, prin emiterea procesului-verbal nr. 8428/16.02.2017. 

A mai susținut pârâtul că cererea de finanțare a fost depusă de către Programul 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România în calitate de aplicant al finanțării nerambursabile, 

că în cadrul cererii de finanțare puteau fi parteneri naționali și/sau transnaționali, organizații 

legal constituite în țara de origine, că partenerii transnaționali ar fi trebuit să fie organizații din 

statele membre ale Uniunii Europene și că cererea de finanțare a fost aprobată având ca 

solicitant Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, fără a fi menționați parteneri, așa cum 

rezultă din secțiunea ,,Parteneriatul în cadrul proiectului”, unde s-a precizat „Organizația 

aplicantă a optat pentru nedesemnarea unui anumit partener în această fază a propunerii de 

proiect.” 

 Cererea de finanțare nu a fost depusă în parteneriat, nu sunt completate câmpurile 

obligatorii din care să rezulte capacitatea financiară și operațională a partenerilor, iar partenerii 

nu au trecut prin procesul de evaluare, proces premergător și obligatoriu anterior aprobării unei 

Cereri de finanțare. Potrivit Ghidului Solicitantului - Condiții generale 2008, „Necompletarea 

acestor câmpuri, din care rezultă capacitatea operațională și financiară a partenerului 

dumneavoastră, va conduce la respingerea cererii dumneavoastră de finanțare”. 

Prin urmare, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare nu este eligibil întrucât nu 

se încadrează în niciuna din categoriile de beneficiari eligibili stabiliți în cadrul DCI și în 

Ghidul Condiții specifice aferent CPP 69, iar cererea de finanțare a fost aprobată având ca 

solicitant Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, fără a avea parteneri. Cererea de 

finanțare nu a fost depusă în parteneriat, nu sunt completate câmpurile obligatorii din care să 

rezulte capacitatea financiară și operațională a partenerilor și partenerii nu au trecut prin 

procesul de evaluare, proces premergător și obligatoriu anterior aprobării unei cereri de 

finanțare. 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare nu putea avea calitatea de solicitant 

eligibil în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data selectării proiectului, deoarece 

această entitate nu este o organizație legal constituită în România, ci o organizație de drept 

internațional public, iar Misiunea permanentă în România a PNUD nu a fost în niciun moment 

eligibilă ca solicitant. 

Nu există nici un document din care să rezulte cine a solicitat înlocuirea aplicantului 

inițial cu o altă entitate, cu justificarea aferentă, care să demonstreze îndeplinirea condițiilor 
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stabilite în Documentul Cadru de Implementare sau a uneia dintre cele 2 condiții din 

Instrucțiunea nr. 31/28.09.2010, antemenționate. 

Pe lângă faptul că înlocuirea beneficiarului finanțării în conformitate cu prevederile 

Instrucțiunii nr. 31/28.09.2010 se putea face în anumite condiții, acest lucru nu semnifică nici 

că solicitantul finanțării putea fi înlocuit cu un alt solicitant care să devină și semnatar al 

contractului de finanțare, în condițiile în care acesta din urmă nu a depus cererea de finanțare și 

nu a fost supus verificărilor administrative prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

În data de 10.06.2011, la șase luni după semnarea contractului de finanțare, directorul 

general al AMPOSDRU a emis Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de 

înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU 2007 - 2013, înregistrată cu 

nr. E 334/10.06.2011, în care se precizează faptul că: „în aplicarea prevederilor Instrucțiunii nr. 

31/2010, modificată și completată prin Instrucțiunea nr. 37/2010, în situația excepțională în 

care solicitantul unei cereri de finanțare aprobate este o organizație/instituție/structură cu statut 

internațional recunoscut de Ministerul Afacerilor Externe din România, iar cererea de finanțare 

nu a fost depusă în parteneriat, se admite introducerea unui partener eligibil conform Ghidului 

Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice și înlocuirea cu acesta a solicitantului 

inițial, care devine partener, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Generale". 

Prin conținutul ei, se modifică și se completează Instrucțiunea nr. 31/28.09.2010 

(modificată și actualizată prin Instrucțiunea nr. 37/26.10.2010), astfel încât nu se poate vorbi 

despre o simplă clarificare a unor noțiuni sau concepte. În consecință, Clarificarea nr. 1 

produce efecte doar de la data emiterii, respectiv 10.06.2011 și nu produce efecte retroactive. 

Referitor la criticile pentru care nu a fost respectată procedura administrativă de 

contestare, fiind invocate direct în fața instanței de judecată, pârâtul a arătat că nu sunt de 

natură să răstoarne legalitatea și temeinicia actelor administrative supuse cenzurii judiciare. 

Astfel, în ceea ce privește competența în emiterea procesului-verbal nr. 

8428/16.02.2017, în întâmpinare s-a arătat că imunitatea de jurisdicție nu este aplicabilă 

reclamantei, cel puțin prin prisma faptului că nu prestează servicii în numele și pentru 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ci, dimpotrivă, acesta din urmă și-a adus aportul 

în implementarea proiectului în vederea sprijinirii reclamantei și partenerilor, „bunurile” 

rezultate aparținând acestora, iar nu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

În ceea ce privește incompatibilitatea MDRAPFE-DGPECU, s-a arătat că, în speță, 

calitatea de debitor aparține reclamantei, iar nu AMPOSDRU, împrejurare care exclude 

incidența prevederilor art. 10 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 

prin care legiuitorul a urmărit evitarea situației în care, în contractele în care AMPOSDRU este 

beneficiar să aibă și calitatea de organ de control și să își aplice astfel un autocontrol. 

În ceea ce privește emiterea actului administrativ peste limitele temporale ale 

mandatului de control și, deci, fără a avea competență, pârâtul a susținut că procesul-verbal nr. 

8428, emis la data de 16.02.2017, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale care prevăd 

termenul de 90 de zile de la finalizarea organizării verificării, care poate fi prelungit astfel cum 

dispune art. 21 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. Același 

raționament este aplicabil și împrejurării că respectivul act administrativ nu ar fi fost comunicat 

reclamantei în termenul pretins de către aceasta, în contextul în care nu este sancționată de 

legiuitor cu nulitatea, nefiind calificată nici măcar ca abatere, potrivit art. 60 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 66/2011. 
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În ceea ce privește semnarea deciziei de soluționare a contestației de către doi dintre cei 

patru membri ai comisiei de soluționare a contestației, s-a arătat că decizia nr. 

75914/28.11.2017 a fost emisă de MDRAPFE, fiind semnată de directorul general al Direcției 

Generale Capital Uman prin care instituția își exercită atribuțiile de autoritate de management 

pentru POSDRU, purtând inclusiv ștampila instituției, condiții care conferă valabilitate actului 

administrativ prin prisma art. 50 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

Art. 21 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 stabilește că 

procesul-verbal trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept, iar exigențele textului de lege 

sunt satisfăcute, astfel cum rezultă din punctele 6 și 7 din procesul-verbal nr. 8428/16.02.2017, 

MDRAPFE nefiind ținut a analiza punctual fiecare critică a beneficiarului, ci a arăta motivele 

care au stat la baza soluției luate. 

În contextul în care reclamanta a avut posibilitatea de a supune analizei instanței 

pretinsele aspecte nemulțumitoare, cale pe care a și urmat-o, făcând obiectul prezentei cauze, 

nu se poate susține că s-a pricinuit părții o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea 

actului. 

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și dispozițiile legale incidente în cauză, 

Curtea de Apel a constatat cele ce urmează. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 113 din 15 februarie 1991, s-a aprobat Acordul dintre 

Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prin care au fost stabilite 

condițiile în care Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ajută Guvernul să ducă la bun 

sfârșit proiectele sale de dezvoltare. 

Prin cererea nr. 33490/22.12.2008, formulată  în cadrul apelului de proiecte aferent 

Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), 

instituția specializată din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Programul Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare, a transmis Autorității de Management a POSDRU (AMPOSDRU), 

propunerea de proiect intitulată „Modelul Economiei Sociale în România”. Proiectul a fost 

evaluat și selectat pentru a fi finanțat de către AMPOSDRU care, ulterior, a lansat invitația de 

semnare a contractului de finanțare nerambursabilă. Astfel, prin decizia nr. 662/C/02/04/2009, 

Autoritatea Management Pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane i-a comunicat Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare că s-a decis ca cererea 

de finanțare să fie recomandată pentru o finanțare nerambursabilă de maximum 10.091.182,18 

lei, reprezentând 98% din pe calul costurilor eligibile ale proiectului. 

La data de 28.09.2010 a fost emisă Instrucțiunea nr. 31 a directorului general al 

AMPOSDRU, referitoare la modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanțate din 

POSDRU 2007-2013, care stabilește la art. 3, că se poate admite, cu caracter excepțional, 

înlocuirea beneficiarului finanțării nerambursabile și în situațiile în care beneficiarii/partenerii 

principali sunt instituții/structuri cu statut internațional confirmat de Ministerul de Externe 

(exemple – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Crucea Roșie, Semiluna Roșie, 

OIM, etc.), în cazul modificării statutului internațional al acestor organizații care ar afecta 

statutul reprezentanței cu personalitate juridică din România sau al existentei unei necorelări 

între statutul reglementat al acestor organizații și legislația națională aplicabilă. 

Prin adresa din data de 30.09.2010, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare i-a 

solicitat autorității de management substituirea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

România din calitatea de aplicant și nominalizarea unuia dintre partenerii existenți ca și 

beneficiari/aplicanți ai acestor fonduri, arătând că solicitarea nu afectează rezultatul evaluării 



13 

 

proiectelor puse în discuție, substituirea vizând organizații/entități din aceeași structură de 

parteneriat evaluată inițial și că în acest fel se asigură pe de o parte, respectarea procedurilor 

programelor de finanțare iar, pe de altă parte, premisele unei implementări și gestionări 

corespunzătoare a acestor proiecte. În concret, a solicitat ca structura de parteneriat propusă 

conform cererii de finanțare să fie modificată în sensul de a i se atribui reclamantei A. rolul de 

aplicant, urmând ca programul Națiunilor pentru dezvoltarea România să devină partener 3. 

Prin Instrucțiunea nr. 37/26.10.2010, directorul general al AMPOSDRU a completat art. 

3 al Instrucțiunii nr. 31/28.09.2010, introducând un nou alineat prin care a stabilit că se poate 

admite, cu caracter excepțional, înlocuirea beneficiarului finanțării nerambursabile sau 

partenerilor din proiect și modificare a acordurilor de parteneriat depuse și în situațiile în care 

beneficiar/partener principal sau partener este primăria, consiliul local sau județean, unitatea 

administrativ-teritorială aferentă acestora. 

La data de 10 decembrie 2010, s-a încheiat contractul de finanțare înregistrat la numărul 

E 9503 prin care i s-a acordat Asociației Alternative Sociale, în calitate de beneficiar al 

finanțării, finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului intitulat Modelul 

Economiei Sociale în România. 

La data de 10.06.2011, prin Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul 

de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU 2007-2013, directorul 

general al AMPOSDRU a stabilit că „În aplicarea prevederilor Instrucțiunii nr. 31/2010, 

modificată și completată de Instrucțiunea nr. 37/2010, în cazul excepțional în care solicitantul 

unei cereri de finanțare aprobate este o organizație/instituție/structură cu statut internațional 

recunoscut de MAE, iar cererea de finanțare nu a fost depusă în parteneriat, se admite 

introducerea unui partener eligibil potrivit Ghidului și înlocuirea acestuia cu solicitantul inițial, 

care devine partener, în condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului”. 

În perioada 15 - 16 mai 2013 la sediul reclamantei din Iași a avut loc o verificare a 

proiectului de o echipă de control din cadrul Compartimentului Control și Stabilire Nereguli al 

Organismului Intermediar Regional POSDRU – Regiunea Vest, finalizată cu minuta nr. 

360/16.05.2013, în care s-a consemnat, cu referire la pct. 3 din suspiciunea de neregulă nr. 

4505/635CCSN/01.10.2012 și pct. 4 din suspiciunea de neregulă nr. 246CCSN/16.04.2013 

privind neeligibilitatea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, că înlocuirea 

beneficiarului inițial, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu unul dintre parteneri, 

A, s-a făcut cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 37/2010 a directorului general al 

AMPOSDRU și că, având în vedere Statutul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și 

domeniile principale în care se desfășoară actuala cooperare între Guvernul României și 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, sunt îndeplinite regulile de eligibilitate ale 

solicitanților și partenerilor stabilite prin Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent cererii 

de propuneri de proiecte nr. 69 - Pentru o viață mai bună. 

În anul 2017, la trei ani de la terminarea implementării proiectului, s-a efectuat un nou 

control, în legătură cu aceeași suspiciune de neregulă, finalizat cu procesul-verbal de constatare 

a neregulilor și de stabilire a creanțelor nr. 8428/16.02.2017, prin care s-a stabilit în sarcina 

reclamantei A o creanță bugetară în cuantum de 6.566.334,82 lei, reprezentând contravaloarea 

cheltuielilor declarate neeligibile.  

Întrucât contestația împotriva procesului-verbal menționat a fost respinsă prin decizia 

numărul 75914/27.11.2017, reclamanta s-a adresat instanței de judecată, solicitând anularea 

procesului-verbal de constatare a neregulilor și a deciziei de soluționare a contestației. 
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A reținut Curtea că este întemeiată cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamanta Alternative Sociale în contradictoriu cu pârâții Ministerul Fondurilor Europene și 

Direcția Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene. 

Din procesul-verbal nr. 8428/16.02.2017, emis de Direcția Generală de Control 

Programe Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene reiese că misiunea de verificare a fost mandatată să efectueze controlul 

aspectelor menționate în suspiciunea de neregulă nr. 2993/381CCSN/19.06.2013 referitoare la 

neeligibilitatea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și la modul în care acesta a fost 

înlocuit de unul din partenerii de proiect. 

Curtea de Apel a reținut însă că, în perioada 15 - 16 mai 2013, a mai avut loc o 

verificare a proiectului de o echipă de control din cadrul Compartimentului Control și Stabilire 

Nereguli al Organismului Intermediar Regional POSDRU – Regiunea Vest, finalizată cu 

minuta nr. 360/16.05.2013, în care s-a consemnat, cu referire la pct. 3 din suspiciunea de 

neregulă nr. 4505/635CCSN/01.10.2012 și pct. 4 din suspiciunea de neregulă nr. 

246CCSN/16.04.2013 privind neeligibilitatea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 

că înlocuirea beneficiarului inițial, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu unul 

dintre parteneri, A, s-a făcut cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 37/2010 a directorului 

general al AMPOSDRU și că, având în vedere Statutul Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare și domeniile principale în care se desfășoară actuala cooperare între Guvernul 

României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, sunt îndeplinite regulile de 

eligibilitate ale solicitanților și partenerilor stabilite prin Ghidul solicitantului - condiții 

specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 69 - Pentru o viață mai bună. 

În conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011, activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi 

reluată de aceeași sau altă structură de control prevăzută la art. 20 dacă, până la data împlinirii 

termenului de prescripție, apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor 

sau apar erori de calcul care influențează rezultatele acestora. 

Potrivit prevederilor art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

875/2011, datele suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor, prevăzute la art. 31 

alin. (1) din ordonanță, sunt cuprinse, fără a se limita la acestea: în sesizări, în rapoarte de 

control/audit interne sau externe ori în hotărâri definitive și irevocabile pronunțate de instanțele 

judecătorești, primite de către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene. 

Prin întâmpinare s-a susținut că în contextul în care organul de control a fost învestit cu 

suspiciunea de neregulă nr. 2993/381CCSN/19.06.2013, avea obligația legală de a efectua 

verificările necesare pentru a stabili dacă se confirmă sau nu aspectele sesizate prin respectiva 

suspiciune. 

Această apărare nu poate fi primită deoarece se bazează pe o interpretare si aplicare 

eronată a dispozițiilor legale mai sus menționate. Astfel cum reiese clar din dispozițiile art. 31 

din ordonanța de urgență menționată, reluarea activității de constatare a neregulilor este 

posibilă numai în ipoteza în care apar date suplimentare necunoscute la data efectuării 

verificărilor sau dacă apar erori de calcul care influențează rezultatele acestora. Prin dispozițiile 

articolului 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență nu s-a 
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arătat care sunt sau în ce constă datele suplimentare necunoscute la data efectuării verificărilor, 

ci s-a realizat o enumerare a suportului material care ar putea să le conțină.  

Pentru reluarea activității de verificare nu este suficient să existe o nouă sesizare, un 

nou raport de control/audit intern sau extern ori o hotărâre definitivă pronunțată de instanța de 

judecată, ci este necesar ca sesizarea, raportul de control/audit intern sau extern hotărârea 

judecătorească să conțină date, informații care nu au fost avute în vedere de primul control și, 

deci, au caracter de noutate. 

În speță, se a constatat că organul de control a avut în vedere exact aceleași date și 

informații analizate în timpul controlului efectuat în anul 2013, finalizat prin minuta nr. 

360/16.05.2013. Pentru a putea justifica îndeplinirea condițiilor legale de reluare a controlului, 

organul de control avea îndatorirea de a indica elementele noi care îl îndreptățesc să reverifice 

activitatea reclamantei. În măsura în care elementele situației de fapt au fost analizate detaliat 

cu ocazia controlului efectuat inițial, nu există nici o justificare pentru preluarea controlului cu 

privire la aceleași aspecte. 

Fără a avea la bază date și informații suplimentare celor analizate în cursul verificării 

din anul 2013, noul control efectuat în anul 2017 este nelegal întrucât prin acesta s-a încălcat 

principiul unicității controlului reglementat de prevederile art. 31 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 și cel al securității raporturilor juridice. 

Practic, s-a constatat că în timpul noului control s-au interpretat în mod diferit datele și 

informațiile analizate în anul 2013, fiind infirmate concluziile definitive ale controlului 

anterior, cu încălcarea principiilor de drept menționate, încălcare care atrage în mod evident 

nelegalitatea controlului, precum și a actelor încheiate în urma acestuia. 

Actele sunt nelegale chiar și în condițiile în care s-ar trece peste încălcarea principiilor 

unicității controlului și securității raporturilor juridice. 

Contrar celor reținute în actele atacate, Curtea de Apel a constatat că înlocuirea 

solicitantului inițial Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu reclamanta A s-a făcut în 

condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor nr. 31 și nr. 37 din anul 2010, astfel cum au fost 

acestea clarificate prin Clarificarea nr. 1/10.06.2011, toate mai sus prezentate. În condițiile în 

care nedesființarea actelor administrative evocate, emise de directorul general al AMPOSDRU, 

are semnificația faptului că sunt și rămân valabile, bucurându-se de prezumția de legalitate, și 

că au produs și produc efecte juridice depline, nu există temei pentru a se a reținut că ar 

constitui neregulă, în sensul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011, înlocuirea calității Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din 

beneficiar cu cea de partener din cauza statutului acestei organizații și al legislației naționale 

aplicabile în domeniul fondurilor nerambursabile.   

Curtea de Apel va înlătura toate celelalte critici, ca neîntemeiate.  

Astfel, imunitatea de jurisdicție nu este incidentă în situația reclamantei întrucât, pe de o 

parte, nu a prestat servicii în numele și pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și, 

pe de altă parte, specificul contractului de finanțare nr. E9503/10.12.2010 atrage incidența 

procedurii de acordare a fondurilor europene, atât în ceea ce privește finanțarea nerambursabilă, 

cât și eventuala recuperare a acesteia. 

În ceea ce privește criticile referitoare la incompatibilitate, instanța a reținut că, potrivit 

dispozițiilor art. 10 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, în cazul 

în care structura de control este organizată în interiorul autorității cu competențe în gestionarea 

fondurilor europene, atunci aceasta este incompatibilă în ceea ce privește constatarea 
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neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în situația în care este necesară investigarea unor 

posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care autoritatea cu competențe în 

gestionarea fondurilor europene poate fi stabilită ca debitor. 

Așa cum corect s-a arătat în întâmpinare, prin prevederile prezentate s-a instituit 

interdicția ca AMPOSDRU să poată constata nereguli în ipoteza în care poate avea calitatea de 

debitor în contractele în care este beneficiar, nefiind permis să aibă în același timp și calitatea 

de organ de control. Or, în speță, calitatea de debitor aparține reclamantei A, nu AMPOSDRU, 

împrejurare care exclude incidența prevederilor invocate. 

Referitor la emiterea actului administrativ peste limitele temporale ale mandatului de 

control și, deci, fără a avea competență, instanța a reținut că întocmirea procesului-verbal de 

constatare a neregulilor peste termenul stabilit de lege nu este de natură să conducă la anularea 

lui întrucât este un termen de recomandare care ar putea atrage răspunderea disciplinară, nu 

anularea actului. 

Referitor la critica privind semnarea deciziei de soluționare a contestației de către doi 

dintre cei patru membrii ai comisiei de soluționare a contestației, instanța a constatat că, în 

conformitate cu art. 50 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, autoritatea 

publică emitentă a titlului de creanță este cea care se pronunță prin decizie motivată cu privire 

la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, ceea ce înseamnă că, așa 

cum au susținut și pârâții în întâmpinare, decizia nu este un act emis de comisia de soluționare a 

contestației, ci de autoritatea publică în cadrul căreia comisia își desfășoară activitatea. Având 

în vedere că decizia nr. 75914/28.11.2017 a fost emisă de MDRAPFE, fiind semnată de 

directorul general al Direcției Generale Capital Uman prin care instituția își exercita atribuțiile 

de autoritate de management pentru POSDRU, purtând inclusiv ștampila instituției, nu are 

relevanță juridică faptul semnării deciziei doar de doi din cei patru membri ai comisiei de 

soluționare a contestației. 

Referitor la critica privind pretinsa nemotivare a procesului-verbal nr. 8428/16.02.2017, 

în sensul că organul emitent al actului administrativ nu a avut în vedere opinia reclamantei față 

de proiectul procesului-verbal, instanța a constatat că pentru a fi analizat, punctul de vedere 

trebuia transmis organului de control în termenul de 5 zile prevăzut în mod expres de art. 21 

alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. În speță, se a constatat însă că 

proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare a fost 

înaintat reclamantei cu adresa nr. 814/MVT/30.01.2017 la data de 07.02.2017, așa cum reiese 

din adresa nr. 1502/04.12.2017, emisă de Oficiul Poștal nr. 1 din Iași, iar punctul de vedere 

privind constatările organului de control a fost comunicat la data de 14.02.2017, termenul de 5 

zile fiind împlinit la data de 13.02.2017. 

De asemenea, s-a constatat că actele atacate conțin motivele de fapt și de drept care au 

stat la baza soluțiilor adoptate, organul de control și comisia de soluționare a contestației 

nefiind ținute a analiza punctual fiecare critică invocată de A. Formularea contestației și a 

cererii de chemare în judecată demonstrează că reclamanta a înțeles care sunt argumentele 

avute în vedere la întocmirea procesului-verbal de constatare a neregulilor și la emiterea 

deciziei prin care a fost respinsă contestația.  

Împrejurarea că decizia de soluționare a contestației nu conține toate criticile 

reclamantei și răspunsurile așteptate de aceasta cu privire la argumentele respective nu 

înseamnă că nu au fost avut în vedere și analizate cu prilejul soluționării contestației. Motivarea 

amplă dată soluției adoptate prin decizie are semnificația logică a considerării nevalide a 



17 

 

argumentelor prezentate de reclamantă în contestație. Practic, motivele avute în vedere pentru 

respingerea contestației nu reprezintă altceva decât motivele care justifică înlăturarea criticilor 

contestatoarei. 

Aspectele invocate cu privire la nemotivarea actului vizează de fapt stilul de redactare a 

actului, care chiar dacă ar fi corespuns cerințelor reclamantei, nu ar fi putut avea un rezultat 

diferit raportat la argumentația logică juridică din decizia atacată. 

În concluzie, având în vedere împrejurarea că prin efectuarea unui nou control fără avea 

la dispoziție date, informații suplimentare, organul de control a încălcat principiul unicității 

controlului prevăzut de dispozițiile art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, 

precum și pe cel al securității raporturilor juridice, ținând seama de faptul că înlocuirea 

Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu reclamanta A s-a făcut în baza 

Instrucțiunilor nr. 31 și 37 din anul 2010, nedesființate în procedura legală corespunzătoare, 

emise de directorul general al AMPOSDRU, având în vedere că nu au existat contestări în 

privința solicitantului rezultat în urma înlocuirii beneficiarului inițial al finanțării, instanța a 

considerat că actele atacate sunt nelegale, ceea ce justifică soluția de admitere a cererii de 

anulare a lor. 

 


