Denumirea practicii:
Acordarea de
asistență
anchetatorilor
OLAF în cursul
controalelor la
fața locului

Categoria practicii:




Măsuri de combatere a fraudei
Controale la fața locului
Asistență acordată anchetatorilor
OLAF

Date de contact:




AFCOS Bulgaria
www.afcos.bg
afcos@mvr.bg

Model în 10 etape
Țara:
Bulgaria
Riscul (riscurile) de fraudă contracarat(e)







conflict de interese;
ev itarea sau manipularea procedurilor de achiziții publice;
dubla finanțare;
coluziune;
manipularea costurilor proiectului;
altele – aplicabile tuturor riscurilor de fraudă.

Context și obiectiv(e)
Regulam entul (Euratom, CE) nr. 2185/96 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de
Comisie (CE) în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriv a fraudei și a
altor abateri prevede obligația autorităților naționale de a oferi asistență suficie ntă CE, în special Oficiului
European de Luptă Antifraudă (OLAF), pentru a efectua controale la fața locului pe teritoriul țării
respectiv e.
Fiecare stat membru (SM) al UE și-a stabilit propria abordare în ceea ce priv ește punerea în aplicare a
regulamentului. Acest lucru a determinat unele state membre ale UE să caute ex emple de bune modele de
cooperare pentru a le transpune în legislația lor națională.
Obiectiv ul acestei practici este de a introduce modelul bulgar în 1 0 etape de sprijinire a anchetatorilor OLAF
atunci când efectuează un control la fața locului pe teritoriul țării în conformitate cu
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 21 85/96.
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Descrierea practicii
Articolul 4 din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 21 85/96 prev ede că statele membre au dreptul de a
participa la controalele la fața locului efectuate pe teritoriul lor. Participarea crește șansele de a asista cu
succes OLAF la pregătirea, derularea și încheierea controalelor efectuate.
Pentru a participa, toate statele membre au desemnat un serv iciu ( „serv iciul de coordonare antifraudă”,
AFCOS) pentru a facilita cooperarea și schimbul eficace de informații, inclusiv informații de natură
operațională cu OLAF. AFCOS este autoritatea competentă care oferă asistență – fie direct, fie contactând
alte autorități competente.
Serv iciul Antifraudă din Bulgaria (AFCOS Bulgaria) a instituit un model de asistență în 1 0 etape pentru
anchetatorii OLAF în timpul efectuării controalelor la fața locului pe teritoriul Bulgariei, după cum urmează:
Etapa 1 Strângerea (ex tin derea) inform ațiilor
Un control la fața locului este întotdeauna precedat de o notificare trimisă de OLAF cu priv ire la obiectul,
scopul și temeiul juridic al controalelor instituite. Acesta este efectuat de un operator economic în temeiul
Regulam entului (CE) nr. 2988/95 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților
Europene. Scopul controalelor la fața locului este de a furniza probe pentru ancheta OLAF.
În v ederea pregătirii pentru controalele la fața locului, prima etapă pentru AFCOS (sau, în alte state
membre, pentru autoritatea competentă desemnată) constă în v erificarea propriilor baze de date cu
informații. Scopul este de a ex tinde informațiile referitoare la un anumit operator economic, pentru a v edea
dacă ex istă acuzații, nereguli sau cazuri de fraudă anterioare înregistrate împotriv a acestuia, inclusiv dacă
ex istă v erificări în v ederea urmăririi penale sau proceduri precontencioase. În cazul Bulgariei, AFCOS
utilizează sistemele informatice ale Ministerului de Interne pentru a colecta informații cu priv ire la
persoanele implicate (nume, adrese) care reprezintă operatorii economici în conformitate cu normele
priv ind protecția datelor cu caracter personal (RGPD). Sunt utilizate, de asemenea, toate bazele de date
publice disponibile, inclusiv, de ex emplu, Registrul Comerțului. Dacă este necesar, AFCOS v izitează în av ans
sediul operatorului economic pentru a confirma că informațiile colectate și adresa sediului sunt corecte.
Etapa 2 Asigurarea participanților
În funcție de domeniul de aplicare al controlului, pot participa diferite autorități naționale, în funcție de
competența lor. AFCOS informează în prealabil aceste autorități relev ante pentru a asigura asistența
acestora atunci când este necesar. Autoritățile care pot fi notificate sunt Parchetul, pentru a garanta
participarea sa în cazul unei infracțiuni, sau Agenția Publică pentru Inspecții Financiare, care este autorizată
să ia măsuri în cazul în care operatorul economic refuză să coopereze. Pe lângă autoritățile naționale,
autoritățile polițienești locale sunt, de asemenea, informate în cazul în care este nev oie de asistența lor.
Etapa 3 Actualizarea inform ațiilor priv ind procedurile precontencioase și v erificările în
v ederea urm ăririi penale
Colectarea de informații din etapa 1 este actualizată suplimentar în această etapă pentru a include
ev entualele informații noi priv ind stadiul v erificărilor în v ederea urmăririi penale și al procedurilor
precontencioase. Controlul la fața locului poate av ea un impact asupra anchetei și, prin u rmare, AFCOS ar
putea av ea nev oie de permisiunea procurorului însărcinat cu suprav egherea pentru a colecta aceste
informații suplimentare.
Etapa 4 Pregătirea interv iului
Este programat un interviu cu operatorii economici pentru a le oferi acestora posibil itatea de a-și prezenta
punctul de v edere și pentru a obține informații relev ante pentru caz. AFCOS transmite operatorului
economic o notificare prealabilă în care se precizează data, locul și limba în care se desfășoară interv iul,
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posibilitatea ca un av oc at să fie prezent și documentele necesare care trebuie prezentate de operatorul
economic. Interviul poate fi pregătit cu sprijinul autorității de management sau al organismului intermediar
responsabil cu finanțarea proiectului.
Etapa 5 Planul priv ind controalele la fața locului
Fiecare etapă a controalelor la fața locului este planificată cu atenție și inclusă într -un document intern
denumit „Plan priv ind controalele la fața locului”, care corespunde planului OLAF. Acest plan este
comunicat la niv el intern ministrului de interne.
Etapa 6 Întâlnire de lucru între autorități
Înainte de v erificarea propriu-zisă, echipa de anchetă a OLAF se întâlnește cu reprezentanții AFCOS
responsabili cu acordarea de asistență, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 21 85/96. Acesta
este momentul în care AFCOS prezintă și discută pregătirile efectuate, informațiile obținute și planul aferent
controalelor la fața locului. Dacă este necesar, sunt prezenți și reprezentanți ai altor autorități.
Etapa 7 Inițierea controlului la fața locului. Logistica
AFCOS furnizează logistica care este esențială pentru buna organizare a controalelor la fața locului, inclusiv
transportul, capacitatea IT, serviciile de traducere și toate materialele necesare pentru ev aluare. Ex perții
AFCOS participă la activitățile programate, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (Euratom, CE)
nr. 21 85/96.
Etapa 8 Activ ități principale aferente controalelor la fața locului
Pe parcursul v erificării propriu-zise, experții AFCOS sunt în contact pe rmanent cu Agenția Publică pentru
Inspecții Financiare, cu Parchetul, cu poliția judiciară și locală, pentru a răspunde rapid cazurilor de refuz
din partea operatorului economic sau încercărilor de obstrucționare a controlului. Un ex pert AFCOS, care
deține autorizația de a accesa informații din sistemele Ministerului de Interne, oferă sprijin direct echipei de
anchetă. În această etapă a v erificării se pot colecta toate tipurile de informații, inclusiv date stocate pe
calculatoare, documente bugetare și contabile, documentația proiectului și se pot efectua controale fizice cu
priv ire la cantitatea bunurilor.
Etapa 9 Participarea la controalele la fața locului. Finalizarea controalelor la fața locului
Ex perții AFCOS participă activ la controalele la fața locu lui, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul
(EURATOM, CE) nr. 21 85/96. Aceștia semnează rapoartele pregătite de anchetatorii OLAF. Reprezentanții
organismului național responsabil cu gestionarea fondurilor UE participă, de asemenea, în mod activ l a
v erificarea și semnarea rapoartelor OLAF. Controalele la fața locului sunt finalizate atunci când toate
probele sunt colectate în conformitate cu legislația națională și europeană și când toate documentele sunt
redactate și semnate (cum ar fi procesele -v erbale de constatări, declarațiile persoanelor etc.)
Etapa 10 Analiza finală și feedbackul
După finalizarea controlului la fața locului, are loc o reuniune între echipa de anchetă a OLAF și
reprezentanții AFCOS, în cadrul căreia sunt prezentate rezultatele . Ex perții dezbat rezultatele controalelor la
fața locului, posibilele obstacole și posibilitățile de îmbunătățire.
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Caracteristici unice
Această practică are o abordare structurată în ceea ce privește acordarea de asistență anchetatorilor OLAF în
timpul unui control la fața locului, astfel cum se prev ede în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 21 85/96.
Aceasta se distinge de practicile similare d atorită eficacității sale prin oferirea de asistență chiar din
momentul în care anchetatorii OLAF trimit o notificare cu priv ire la un control la fața locului planificat,
până la includerea autorităților naționale și la încheierea controalelor la fața locu lui. Pe baza rapoartelor
anuale ale AFCO din ultimii 1 0 ani în țara în care a fost dezv oltată această practică, aproape 1 00 % dintre
controalele la fața locului sunt efectuate în mod satisfăcător.

Efecte și rezultate

Acest model a fost prezentat ca un bun ex emplu la niv el național și la niv elul UE, deoarece oferă o abordare
prev izibilă și structurată în direcția unui rezultat pozitiv – asistență eficace pentru anchetatorii OLAF pe
teritoriul unui stat membru în care este planificat un control la fața loc ului. Rezultatul este un control la fața
locului reușit, susținut de dov ezi, declarații ale persoanelor, documente relev ante și orice alte informații
necesare.

Principalii factori ai succesului
Nu sunt necesare cerințe specifice, deoarece fiecare stat membru este obligat să ofere asistență
anchetatorilor OLAF în conformitate cu Regulamentul (EURATOM, CE) nr. 21 85/96 și să desemneze un
serv iciu competent care să faciliteze cooperarea eficace și sc himbul de informații cu OLAF, în conformitate
cu articolul 1 1 din Regulam entul (UE, Euratom ) nr. 883/2013 din 1 1 septembrie 201 3.
Regulam entul (UE, Euratom ) nr. 883/2013 v izează inv estigațiile efectuate de Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF) și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1 07 3/1 999 al Parlamentului European și al
Consiliului și Regulamentul (Euratom) nr. 1 07 4/1 999 al Consiliului. Astfel cum a recomandat Curtea de
Conturi Europeană, AFCOS ar trebui înființat cu cea mai largă gamă de funcții pentru a fi cât mai eficace .

Provocări întâmpinate și lecții învățate
Până în prezent nu au fost identificate provocări specifice în ceea ce priv ește punerea în aplicare a acestei
acțiuni.

Potențialul de transferabilitate
Această bună practică are potențialul ideal de transferabilitate, limitat doar la competențele organismelor
relev ante de la niv el național care sunt responsabile de acordarea de asistență anchetatorilor OLAF în
temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 21 85/96.
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