Guvernul României
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C.

Ministerul Integrării Europene
20.10.2006

PROTOCOL DE COLABORARE
pentru asigurarea protecŃiei intereselor financiare
ale Uniunii Europene în România
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., instituŃie publică cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Guvernului României şi în coordonarea Primului – Ministru,
prin Cancelaria Primului – Ministru, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17,
sector 5, Cont RO30TREZ7005025XXX000273 – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate
Publică a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), cod fiscal 14234699, telefon 021/318.17.00,
fax 021/318.17.01, reprezentat prin Inspector General de Stat – prof. univ. dr. ing.
DORINA NICOLINA ISOPESCU,
şi
Ministerul Integrării Europene, organ de specialitate al administraŃiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în Bucureşti, str.
Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, cod poştal 050741, telefon 021/301.14.00,
reprezentat prin ministru – ANCA DANIELA BOAGIU,
în temeiul OrdonanŃei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului
de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului de organizare şi funcŃionare
a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., aprobat prin Decizia Primului –
Ministru nr. 397/2005, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii
Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Integrării
Europene, al OrdonanŃei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate
necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1510/2003 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, cu modificările şi completările ulterioare şi al
Hotărârii Guvernului nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naŃionale de luptă
antifraudă pentru protecŃia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România,
cu modificările ulterioare
au convenit următoarele :
CAPITOLUL I - OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art. 1. – Prezentul Protocol are ca obiect stabilirea modalităŃilor concrete de
colaborare în vederea asigurării unei protecŃii efective şi eficiente a intereselor financiare
ale Uniunii Europene în România, prin stabilirea unui cadru comun şi unitar de colaborare
şi conlucrare a celor două părŃi.
CAPITOLUL II – OBLIGAłIILE PĂRłILOR
Art. 2. – ObligaŃiile părŃilor sunt următoarele :
a) Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. va asigura Ministerului Integrării
Europene suport operaŃional în ceea ce priveşte controlul respectării prevederilor legale
în domeniul calităŃii în construcŃii la lucrările de construcŃii realizate prin proiecte finanŃate
de Uniunea Europeană, în termen de 24 de ore de la data solicitării.
În înŃelesul prezentului Protocol prin suport operaŃional se înŃelege efectuarea de
controale de către echipe proprii ale Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., care
vor efectua controale conform obiectivelor stabilite de comun acord cu Ministerul Integrării

Europene, sau de către echipe mixte, care vor efectua controale sub coordonarea unui
reprezentant al Ministerului Integrării Europene;
b) Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. va comunica Ministerului Integrării
Europene orice informaŃii sau documente cu privire la nerespectarea standardelor legale
în domeniul calităŃii în construcŃii, constatate cu ocazia verificărilor sau misiunilor de
control efectuate, în scopul îndeplinirii atribuŃiilor ce-i revin, la lucrările de construcŃii
realizate cu asistenŃă financiară de la Uniunea Europeană, în termen de cel mult 3 zile de
la data constatării;
c) Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. va comunica Ministerului Integrării
Europene, în termen de 3 zile, măsura dispunerii opririi lucrărilor de construcŃii la
obiectivele finanŃate prin contribuŃia Uniunii Europene.
d) Ministerul Integrării Europene va furniza Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii –
I.S.C., la cerere, asistenŃa tehnică, datele, informaŃiile şi documentaŃiile specifice,
circumscrise domeniului de activitate al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C.,
necesare protecŃiei intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) PărŃile vor păstra confidenŃialitatea cu privire la documentele, datele şi
informaŃiile transmise între acestea.
CAPITOLUL III – DURATA
Art. 3. –intră în vigoare la data semnării de către ambele părŃi.
Art. 4. – Prezentul Protocol va avea o perioadă de valabilitate nedeterminată şi
poate înceta atunci când părŃile decid aceasta, de comun acord, sau prin notificarea
celeilalte părŃi cu 30 de zile înainte de data încetării acestuia.
CAPITOLUL IV – DISPOZIłII FINALE
Art. 5. – Prezentul Protocol poate fi modificat şi/sau completat, prin act adiŃional,
numai cu acordul scris al ambelor părŃi, la iniŃiativa oricăreia dintre acestea sau în cazul în
care legislaŃia va obliga în acest sens.
Art. 6. – Partea care are iniŃiativa modificării şi/sau completării prezentului Protocol
va transmite celeilalte părŃi, spre analiză, propunerile sale motivate, urmând a primi
răspunsul la propunerea de modificare şi/sau completare în termen de 15 zile.
Art. 7. – Trasmiterea între părŃi a datelor, informaŃiilor şi documentelor prevăzute
de prezentul Protocol se realizează prin poştă, cu confirmare de primire sau prin orice
altă modalitate convenită de părŃile semnatare.
Art. 8. – Orice neînŃelegeri privind aplicarea prevederilor prezentului Protocol sau
procedurilor legate de acesta, vor fi soluŃionate, pe cale amiabilă, de către reprezentanŃii
delegaŃi ai celor două părŃi.
Art. 9. – Prezentul Protocol poate fi reziliat de oricare dintre părŃi, pentru cauze
bine motivate, cu condiŃia notificării celeilalte părŃi cu 30 de zile înainte de data încetării
acestuia, precum şi în situaŃia desfiinŃării uneia dintre cele două instituŃii.
Art. 10. – Prevederile prezentului Protocol vor fi aduse la îndeplinire de către
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – I.S.C. şi Ministerul Integrării Europene.
Art. 11. – Coordonarea activităŃilor organizate şi desfăşurate de părŃi în scopul
ducerii la îndeplinire a prezentului Protocol se asigură de către DirecŃia Control şi
Sinteză din cadrul Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – I.S.C., reprezentată prin
Director Gavriliu Romeo şi de către DirecŃia Control, Antifraudă şi Monitorizare
Fonduri Comunitare din cadrul Ministerului Integrării Europene, reprezentată prin
Director Mihai Iftime.
Prezentul Protocol s-a încheiat şi semnat în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.
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