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la Legea pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate
la Bucureşti  la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la
Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura
“Reabilitarea reţelei de canalizare  şi a facilităţilor de epurare a apelor  uzate
în Constanţa, România”, semnat  la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la
Bucureşti la 22 decembrie 2000

În perioada 200 –2006, prin intermediul instrumentului financiar de
preaderare ISPA, România beneficiază anual de aproximativ 240 milioane euro,
pentru reabilitarea infractructurii de mediu şi de transport, în conformitate cu
obiectivele Parteneriatului pentru Aderare şi cu prevederile legislaţiei comunitare
în domeniu.

În vederea stabilirii cadrului instituţional necesar pentru implementarea
acestui instrument financiar în România, la data de 20 octombrie 2000, la
Bucureşti, a fost semnat Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului
Naţional pentru  ISPA, între Guvernul României şi Comunitatea Europeană, care
a fost adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1328/2000.

În baza acestor documente strategice, România a transmis Comisiei
Europene, până în anul  2002, peste 40 de aplicaţii, dintre care au fost aprobate,
până în prezent, 33 de Memorandumuri de finanţare ISPA, în valoare totală de
aproximativ 1300 meuro, România fiind  astfel statul candidat cu cea mai mare
rată de angajare a fondurilor ISPA (peste 70% din bugetul total alocat pentru
perioada 2000 – 2006).

Până în prezent, s-a înregistrat un ritm susţinut de implementare a
proiectelor, prin finalizarea unui număr de 35 de licitaţii ISPA pentru asistenţă
tehnică, supervizare şi lucrări (16 pentru infrastructura de mediu , 15  pentru
reabilitarea infrastructurilor  de transport şi 4 pentru întărirea capacităţii de
implementare pentru Agenţiile ISPA).

În vederea unei coordonări eficiente şi dinamice a Programului ISPA, a fost
constituit Comitetul de Monitorizare ISPA România – UE, şi a fost stabilit un
sistem de monitorizare lunară a implementării proiectelor ISPA, cu participarea
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instituţiilor implicate, a beneficiarilor finali ai proiectelor şi a reprezentanţilor
Comisiei Europene.

În cursul anului 2001, Regulamentul nr. 1267/1999/CE prin care s-a
constituit Programul ISPA a fost amendat prin Regulamentul nr. 2382/2001/CE.
Astfel, conform prevederilor noii reglementări, în cazul cofinanţării proiectelor
ISPA de către Instituţiile Financiare Internaţionale, participarea ţărilor terţe la
licitaţii va trebui autorizată de către Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile din art. 114 (2), Titlul IX din Regulamentul Financiar.

În acest sens, în data de 12 februarie 2002 Comisia Europeană a adoptat
Decizia 504 pentru aplicarea derogărilor prevăzute în Regulamentul nr.
2382/2001/CE. Această decizie face  referire în primul rând la acele proiecte ce
sunt sau urmează să fie  finanţate de către BERD, în special pentru proiectele
ISPA din Polonia şi România.

Prin urmare, partea română a solicitat şi Comisia Europeană a aprobat
amendarea Memorandumului de finanţare ISPA “Reabilitarea reţelei de canalizare
şi a facilităţilor de epurare a apelor  uzate în  municipiul Constanţa”, în vederea
reabilitării unor componente adiţionale de lucrări (staţii de pompare), prin
utilizarea sumei de 5 milioane de euro economisite din fondurile ISPA.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi
Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti  la 7 august
2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit
între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura “Reabilitarea reţelei de canalizare  şi a facilităţilor de
epurare a apelor  uzate în Constanţa, România”, semnat  la Bruxelles la 16
noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
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