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02Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele unor audituri de conformitate sau ale unor audi-
turi ale performanței care au ca obiect domenii specifice ale bugetului sau aspecte specifice legate de gestiune. Curtea 
selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente 
la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și intere-
sul existent în mediul politic și în rândul publicului larg.

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit II – condusă de doamna Iliana Ivanova, membră a Curții de 
Conturi Europene –, cameră specializată pe domeniile de cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere și inclu-
ziune. Auditul a fost desfășurat în cooperare cu Camera de audit I, specializată pe domeniile aferente utilizării sustenabile 
a resurselor naturale. Auditul a fost condus de domnul Ladislav Balko, membru raportor, beneficiind de sprijinul unei echi-
pe formate din: Branislav Urbanič, șef de cabinet; Niels-Erik Brokopp, manager principal; Mariya Zhekova, coordonatoare; 
Charlotta Törneling, coordonatoare adjunctă; Milan Smid, Judit Oroszki și Maria Ploumaki, auditori.

De la stânga la dreapta: C. Törneling, B. Urbanič, J. Oroszki, M. Smid, L. Balko, N.-E. Brokopp, M. Zhekova.
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Cadrul financiar multianual (CFM): stabilește prioritățile în materie de cheltuieli și sumele maxime pe care UE le 
poate cheltui în anumite domenii pe parcursul unei perioade fixe de mai mulți ani. Plafoanele prevăzute pentru 
cheltuieli în Regulamentul privind CFM sunt întotdeauna mai ridicate decât cele prevăzute în bugetul UE. CFM 
include, de asemenea, surse de venit pentru bugetul UE și mecanisme de corecție pentru perioada respectivă. 
Cadrul actual acoperă perioada 2014-2020, iar cadrele anterioare au vizat perioadele 2007-2013 și 2000-2006 
(Agenda 2000).

Corecții financiare: scopul acestor corecții este acela de a proteja bugetul UE de sarcina pe care o reprezintă 
cheltuielile eronate sau neconforme. În ceea ce privește cheltuielile vizate de gestiunea partajată, responsabilitatea 
pentru recuperarea plăților efectuate în mod incorect revine, în principal, statelor membre. Corecțiile financiare 
pot fi efectuate prin retragerea cheltuielilor neconforme din declarațiile de cheltuieli ale statelor membre sau prin 
recuperări de la beneficiari. Comisia poate impune, la rândul său, corecții financiare.

Corecții financiare nete: corecții financiare impuse de Comisie prin care statelor membre li se solicită să 
ramburseze fonduri neconforme la bugetul UE, conducând astfel la o reducere definitivă a fondurilor acordate 
statului membru vizat.

Fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI): fondurile ESI reprezintă cinci fonduri separate care 
au drept obiectiv reducerea dezechilibrelor regionale la nivelul Uniunii și ale căror cadre de politică sunt stabilite 
pentru perioada bugetară de șapte ani a cadrului financiar multianual (CFM). Aceste fonduri sunt: Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Gestiunea partajată: metodă de execuție a bugetului UE, în cadrul căreia Comisia deleagă sarcinile de execuție 
statelor membre, dar își asumă responsabilitatea finală.

Instrumente financiare: acesta este un termen generic pentru contracte ai căror titulari beneficiază de o creanță 
asupra unui debitor. Uniunea Europeană furnizează sprijin pentru trei tipuri de instrumente financiare posibile: 
instrumente de capital, de împrumut și de garantare. Instrumentele de capital și de împrumut sunt contracte între 
un investitor și entitatea în care se investește sau între un creditor și un debitor. Garanțiile sunt contracte în care un 
garant girează drepturile unui investitor sau ale unui creditor.

Operațiune: un proiect, un grup de proiecte sau altă acțiune selectată în conformitate cu criteriile prevăzute pentru 
programul operațional sau programul de dezvoltare rurală și pusă în aplicare de unul sau mai mulți beneficiari în 
vederea atingerii scopurilor și obiectivelor programului.

Politica de coeziune: politica de coeziune reprezintă unul dintre cele mai mari domenii de politică pentru care 
sunt efectuate cheltuieli de la bugetul UE. Ea are drept obiectiv reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele 
regiuni, restructurarea zonelor industriale aflate în declin, diversificarea activităților în mediul rural și încurajarea 
cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale. Politica de coeziune este finanțată din Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR), din Fondul social european (FSE) și din Fondul de coeziune.

Politica de dezvoltare rurală: al doilea pilon al politicii agricole comune, cofinanțat din FEADR. Această politică 
vizează să îmbunătățească mediul rural și situația persoanelor care trăiesc acolo, prin consolidarea competitivității 
sectorului agricol și forestier, prin îmbunătățirea mediului și a calității vieții în zonele rurale și prin încurajarea 
diversificării economiei rurale. Ea cuprinde măsuri legate de suprafață și măsuri care nu sunt legate de suprafață. 
Măsurile care nu sunt legate de suprafață sunt, în general, măsuri de investiții, cum ar fi modernizarea exploatațiilor 
agricole sau crearea de infrastructuri publice în zonele rurale.
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Prag de semnificație: auditorii exprimă o opinie care indică dacă situațiile financiare sunt întocmite, sub toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu un anumit set de norme. Evaluarea a ceea ce este semnificativ reprezintă 
o chestiune de apreciere profesională. Pragul de semnificație utilizat de Comisie este, în prezent, de 2 % și se referă 
la ponderea cheltuielilor eronate sau neconforme în cheltuielile UE auditate.

Program de dezvoltare rurală (PDR): un document de programare elaborat de un stat membru și aprobat de 
Comisie, destinat a fi utilizat pentru planificarea și monitorizarea implementării, la nivel regional sau național, 
a politicii de dezvoltare rurală a UE. Programul de dezvoltare rurală stabilește prioritățile și obiectivele specifice ale 
unui stat membru și descrie modul în care vor fi utilizate fondurile (acordate de UE, precum și cofinanțarea națională 
publică) în cursul unei perioade date (în prezent, de șapte ani). Programele de dezvoltare rurală sunt cofinanțate de 
FEADR.

Program operațional (PO): un program operațional stabilește prioritățile și obiectivele specifice ale unui stat 
membru și descrie modul în care vor fi utilizate fondurile (acordate de UE, precum și cofinanțarea națională publică 
și privată) în cursul unei perioade date (în prezent, de șapte ani) pentru finanțarea de proiecte. Proiectele din 
cadrul unui program operațional trebuie să contribuie la atingerea unui anumit număr de obiective. Programele 
operaționale pot fi finanțate prin FEDR, Fondul de coeziune și/sau FSE. Programele operaționale sunt elaborate 
de statele membre și fac obiectul aprobării de către Comisie înainte de efectuarea oricăror plăți de la bugetul UE. 
Programele operaționale pot fi modificate pe parcursul perioadei de programare numai cu acordul ambelor părți.

Proiect major: un proiect format dintr-un ansamblu de activități indivizibile din punct de vedere economic, care 
îndeplinesc o funcție tehnică precisă, cu obiective clar identificate și un cost total, evaluat la momentul stabilirii 
contribuției fondurilor, de peste 50 de milioane de euro (pentru perioada de programare 2007-2013). Aprobarea 
Comisiei este necesară la nivelul proiectului în ansamblu.

Raport anual de activitate: rapoartele anuale de activitate indică, printre altele, rezultatele operațiunilor în raport 
cu obiectivele stabilite, cu riscurile asociate și cu forma controlului intern. Începând cu exercițiul bugetar 2001 
pentru Comisie și începând din 2003 pentru toate instituțiile Uniunii Europene (UE), ordonatorul de credite delegat 
trebuie să prezinte un raport anual de activitate instituției sale cu privire la îndeplinirea îndatoririlor care îi revin, 
alături de informații financiare și informații privind gestiunea.

Rata riscului rezidual: o estimare a părții care nu este legală sau conformă din cheltuielile cumulate declarate 
pentru fiecare program pe parcursul întregii perioade de programare. Rata riscului rezidual ține seama de toate 
corecțiile financiare aplicate de la începutul perioadei și de totalul cheltuielilor declarate la închidere.

Recuperare: una dintre cele două modalități de a pune în aplicare o corecție financiară (cealaltă fiind retragerea). 
Statul membru lasă cheltuielile în cadrul programului până la recuperarea de la beneficiari a sumelor plătite în mod 
necuvenit și le deduce din următoarea declarație de cheltuieli, după ce recuperarea a fost efectuată.

Rezerva de performanță: resurse care constituie 6 % din resursele alocate FEDR, FSE și Fondului de coeziune sau 
FEADR, care urmează să fie puse la dispoziție după evaluarea performanței din 2019, în cazul în care anumite cerințe 
sunt respectate sau sunt depășite.

Sold final: suma plătită sau recuperată la închiderea unui program operațional sau a unui program de dezvoltare 
rurală, astfel cum se prevede în orientările privind închiderea.
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Verificarea conformității: decizii ale Comisiei privind excluderea anumitor cheltuieli de la finanțarea UE pe motivul 
că nu au fost efectuate în conformitate cu normele UE. Aceste decizii vizează, în general, cheltuielile suportate pe 
parcursul mai multor exerciții financiare.

Verificarea și închiderea conturilor: o procedură în două etape derulată de Comisie pentru a se asigura că 
statele membre își îndeplinesc în mod adecvat responsabilitățile privind plățile efectuate în cadrul politicii agricole 
comune (PAC). Procedura constă într-o verificare financiară anuală a conturilor fiecărei agenții de plăți și o verificare 
multianuală a conformității operațiunilor cu normele UE.

Verificare financiară: decizie anuală a Comisiei care acoperă integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor 
anuale transmise de agențiile de plăți acreditate. În scopul deciziei, Comisia solicită certificarea conturilor respective 
de către organisme de certificare independente.
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I
Cheltuielile aferente politicilor de coeziune și de dezvoltare rurală constituie o parte semnificativă (aproximativ 
44 %) din bugetul general al Uniunii Europene (UE). Cele două politici au obiective complementare și sunt puse în 
aplicare prin instrumente cu sisteme de gestiune și de control similare.

II
Cheltuielile UE sunt, în general, planificate și implementate într-un „cadru financiar” multianual (CFM) care acoperă 
programarea pentru o perioadă fixă de mai mulți ani. Această perioadă coincide cu perioadele de programare pen-
tru domeniile coeziunii și dezvoltării rurale. Ultimele trei perioade de programare acoperă anii 2000-2006, 2007-2013 
și 2014-2020. Auditurile efectuate de Curte în perioada 2007-2013 au indicat faptul că atât domeniul coeziunii, cât și 
cel al dezvoltării rurale sunt expuse unor niveluri semnificative de cheltuieli neconforme.

III
La sfârșitul perioadei de programare, programele din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale trebuie închise și 
lichidate din punct de vedere financiar. Aceasta presupune identificarea cotei UE în cofinanțarea oricăror cheltuieli 
neconforme și returnarea acesteia la bugetul UE. Atât Comisia, cât și statele membre au sarcini și responsabilități 
specifice în cadrul procesului de închidere. Ele sunt prevăzute în regulamente și detaliate în orientările emise de 
Comisie.

IV
În cadrul prezentului audit, Curtea a examinat dacă normele și procedurile pentru închidere oferă Comisiei și sta-
telor membre o bază pentru a închide programele din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale în mod eficient și 
în timp util. Curtea a comparat mecanismele de închidere ale celor trei perioade de programare pentru cele două 
domenii de politică și a evaluat, în special, modul în care Comisia a obținut asigurarea că declarația finală conține 
cheltuieli care sunt legale și conforme și utilizate potrivit obiectivelor programelor. De asemenea, Curtea a analizat 
desfășurarea în timp a procesului de închidere, precum și măsura în care autoritatea bugetară este informată cu 
privire la rezultatul închiderii programelor.

V
Mecanismele de închidere în domeniile coeziunii și dezvoltării rurale au evoluat pe parcursul celor trei perioade 
de programare. Pentru perioada 2000-2006, mecanismele au fost aceleași pentru cele două domenii. Cheltuielile 
au fost declarate cumulat și acceptate de Comisie numai la închidere. În perioada 2007-2013, statelor membre li s-a 
solicitat să ofere o asigurare anuală Comisiei potrivit căreia cheltuielile aferente operațiunilor finanțate de UE au fost 
legale și conforme, însă această cerință a fost implementată în mod diferit în cele două domenii.

VI
În domeniul coeziunii, închiderea poate fi înțeleasă, în general, ca indicând acceptarea definitivă a cheltuielilor ca 
fiind legale și conforme. Pentru a permite acest lucru, Comisia calculează o rată a riscului rezidual pentru fiecare 
program, ținând seama de corecțiile financiare aferente întregii perioade. În domeniul dezvoltării rurale însă, cheltu-
ielile aferente programelor au fost verificate și închise anual, iar Comisia își continuă verificările privind legalitatea și 
regularitatea chiar și după închiderea oficială a unui program. Astfel, închiderea este o simplă operațiune financiară, 
fără acceptarea cheltuielilor ca fiind legale și conforme și fără calcularea unei rate a riscului rezidual pentru fiecare 
program de dezvoltare rurală.

VII
Pentru perioada 2014-2020, cadrul de asigurare a fost îmbunătățit și mai mult și aliniat între cele două domenii de 
cheltuieli. Acceptarea anuală a conturilor este, în prezent, o caracteristică a ambelor domenii de politică. Totuși, 
anumite diferențe se mențin la nivelul terminologiei, al calendarului și al termenelor-limită.
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VIII
Pentru perioada 2007-2013, Curtea a constatat că s-a pus foarte puțin accentul pe realizările și rezultatele obținute. 
Deși raportarea de către statele membre a rezultatelor programelor este obligatorie și evaluată în mod corespun-
zător de către Comisie, plata soldului final la închidere nu este legată direct de obținerea efectivă a rezultatelor și 
a realizărilor în niciunul dintre cele două domenii.

IX
În ceea ce privește momentul închiderii, acesta nu coincide nici cu sfârșitul perioadei de programare, nici cu sfârși-
tul perioadei de eligibilitate. Închiderea oficială este inițiată, în general, după încheierea perioadei de eligibilitate, 
când următoarea perioadă de programare este deja în plină desfășurare; în funcție de circumstanțe, este posibil 
ca finalizarea ei să dureze mai mulți ani. Suprapunerea semnificativă între sarcinile aferente diferitelor perioade și 
dificultățile administrative întâmpinate la urmărirea anumitor activități, dintre care unele s-au desfășurat cu peste 
zece ani în urmă, creează un risc la adresa eficacității procesului de închidere a programelor. În plus, posibilitatea de 
a cheltui bugetul unui program cu până la doi (n+2) și, pentru perioada 2014-2020, chiar până la trei (n+3) ani după 
încheierea perioadei de programare reprezintă un factor de descurajare pentru demararea programelor aferente 
perioadei următoare.

X
O altă preocupare vizează modul în care Comisia raportează cu privire la rezultatul procesului de închidere a progra-
melor în ambele domenii. În special, Comisia nu informează autoritatea bugetară cu privire la rezultatul final al pro-
cesului de închidere (regularitatea cheltuielilor și realizările și rezultatele obținute). Întrucât sistemul bugetar al UE 
se bazează pe programarea multianuală, Curtea consideră că Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European 
și Consiliului un raport de închidere consolidat, care să conțină informații-cheie privind cele mai relevante aspecte 
în materie de performanță și conformitate legate de implementarea programelor.

XI
Pentru a se asigura faptul că mecanismele de închidere pentru domeniile coeziunii și dezvoltării rurale sporesc 
gradul de răspundere pentru actul de gestiune și transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor UE, Curtea 
recomandă Comisiei:

– să propună alinierea în continuare a dispozițiilor normative privind închiderea între domeniul coeziunii și cel al 
dezvoltării rurale, vizând un proces armonizat de asigurare anuală în ambele domenii;

– să introducă o acceptare definitivă de către Comisie cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor și la 
realizările și rezultate obținute odată ce programele au fost închise. Aceasta ar include stabilirea unor proceduri 
de calcul al ratei riscului rezidual la nivel de program și asigurarea faptului că această rată nu depășește pragul 
de semnificație la închidere, precum și evaluarea atingerii obiectivelor și, dacă este necesar, impunerea unor 
corecții financiare pentru performanță scăzută;

– să specifice modul în care va informa autoritatea bugetară cu privire la rezultatul procesului de închidere; și

– să elimine suprapunerea perioadelor de eligibilitate, aliniind pe cât posibil perioada de eligibilitate cu cea de 
programare, și să solicite ca programele să fie închise rapid după sfârșitul perioadei de eligibilitate (statele 
membre să dispună de maximum șase luni pentru a transmite documentele de închidere, alte șase luni fiind 
alocate pentru decizia Comisiei).

Aceste recomandări ar trebui implementate concomitent cu pregătirea pentru cadrul legislativ post-2020.
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XII
De asemenea, Curtea a evaluat dacă Comisia a furnizat statelor membre orientări și sprijin în mod adecvat și în timp 
util, în perioada în care acestea se pregăteau pentru închiderea programelor lor din 2007-2013. În ansamblu, Curtea 
a constatat că orientările privind închiderea elaborate de Comisie pentru perioada 2007-2013 și vizând atât coeziu-
nea, cât și dezvoltarea rurală ofereau o bază adecvată pentru a permite statelor membre să se pregătească în mod 
eficace pentru închidere. Orientările erau cuprinzătoare și au fost elaborate în timp util, iar Comisia a pus la dispo-
ziție sprijin suplimentar pentru abordarea nevoilor statelor membre. Statele membre au fost mulțumite de sprijinul 
oferit de Comisie și au considerat, în mare parte, că au fost bine pregătite pentru exercițiul de închidere.

XIII
Curtea a identificat anumite riscuri care trebuie abordate în cadrul procesului de închidere a programelor din 
domeniile coeziunii și dezvoltării rurale din perioada 2007-2013. Îndeosebi, s-a observat că nu există termene-limită 
obligatorii pentru anumite domenii relevante pentru închidere: acest lucru poate antrena întârzieri suplimentare în 
procesul de închidere. Totodată, Curtea a constatat că unele cerințe, și anume cele legate de proiectele nefuncțio-
nale și de raportarea unei rate a riscului rezidual, contribuie la atenuarea riscurilor asociate procesului de închidere. 
Alte cerințe, de exemplu cele privind fazarea proiectelor non-majore, sunt necesare, dar, în forma lor actuală, pot 
complica exercițiul de închidere. Nu în ultimul rând, Curtea este preocupată de faptul că verificările la nivelul state-
lor membre și/sau al Comisiei nu sunt suficiente pentru a asigura legalitatea și regularitatea la închidere a cheltuie-
lilor legate de instrumentele financiare, de avansurile contractuale și de unele proiecte majore cu relevanță pentru 
ajutoarele de stat.

XIV
Prin urmare, Comisia trebuie să dea dovadă în continuare de vigilență pentru a garanta rigurozitatea exercițiului de 
închidere aferent perioadei 2007-2013. Pentru a putea face ca toate riscurile să fie abordate în mod corespunzător 
în procesul de închidere a programelor din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale din perioada 2007-2013, Curtea 
recomandă Comisiei să se asigure că:

– deciziile de aprobare a proiectelor majore sunt adoptate cu promptitudine; și

– statele membre implementează proceduri specifice pentru verificarea eligibilității cheltuielilor, în special a celor 
legate de instrumente financiare și de avansuri contractuale.

XV
De asemenea, Curtea recomandă ca autoritățile de management din statele membre să plătească în timp util bene-
ficiarilor proiectelor întreaga contribuție a UE.
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Închiderea programelor multianuale derulate în 
domeniile coeziunii și dezvoltării rurale

Perioadele de programare și alocarea bugetului

01 
Cheltuielile aferente politicilor de coeziune și de dezvoltare rurală constituie 
o parte semnificativă (aproximativ 44 %) din bugetul general al UE. Aceste politici 
și alte politici privind cheltuielile UE sunt planificate și implementate într-un 
cadru financiar multianual (CFM) care acoperă programarea pentru o perioadă 
fixă de mai mulți ani. Această perioadă coincide cu perioadele de programare 
pentru domeniile coeziunii și dezvoltării rurale. Ultimele trei perioade acoperă 
anii 2000-2006, 2007-2013 și 2014-2020.

02 
Domeniile coeziunii și dezvoltării rurale au caracteristici similare în ceea ce 
privește mecanismele de aplicare, instrumentele și sistemele de control. Ambele 
domenii vizează reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni (a se vedea 
caseta 1), iar, pentru perioada 2014-2020, ele sunt finanțate din fonduri structura-
le și de investiții europene (fondurile ESI)1.

1 Articolul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor 
dispoziții comune privind 
Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune 
și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și 
de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului (JO L 347, 
20.12.2013, p. 320).

Obiectivele de politică în domeniile coeziunii și dezvoltării rurale

Politica de coeziune vizează reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni, restructurarea zone-
lor industriale aflate în declin, diversificarea activităților în mediul rural și încurajarea cooperării transfrontalie-
re, transnaționale și interregionale.

Politica de dezvoltare rurală vizează îmbunătățirea mediului rural și a situației persoanelor care trăiesc acolo, 
prin consolidarea competitivității sectorului agricol și forestier, prin îmbunătățirea mediului și a calității vieții 
în zonele rurale și prin încurajarea diversificării economiei rurale.

Ca
se

ta
 1
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03 
Pentru perioada de programare 2014-2020, o sumă de aproximativ 460 de mili-
arde de euro a fost alocată de la bugetul UE pentru programele din domeniile 
coeziunii și dezvoltării rurale, față de aproximativ 430 de miliarde de euro pentru 
perioada 2007-2013 și 300 de miliarde de euro pentru perioada 2000-2006 (a se 
vedea figura 1). Aceasta reprezintă circa 40 % din bugetul total al UE pentru peri-
oada 2000-2006, 44 % pentru 2007-2013 și 43 % pentru 2014-2020.

Fi
gu

ra
 1 Sume alocate de la bugetul UE pentru perioadele 2000-2006, 2007-2013 și 2014-2020 

(în miliarde de euro)

NB: Pentru compilarea diagramei au fost folosite CFM ajustate pentru 2006 (UE-25), 2013 (UE-27) și, respectiv, 2017 (UE-28).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie.
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Gestiunea partajată a politicilor de coeziune și de dezvoltare 
rurală

04 
Responsabilitatea pentru implementarea politicilor de coeziune și de dezvoltare 
rurală este partajată între statele membre și Comisia Europeană. Comisia aprobă 
programele multianuale, pe baza propunerilor statelor membre.

05 
În cadrul Comisiei, Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO), 
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG 
EMPL) și Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) sunt res-
ponsabile de gestionarea acestor domenii de politică. La nivelul statelor membre, 
autoritățile responsabile de programele naționale și/sau regionale din domeniul 
coeziunii și dezvoltării rurale sunt însărcinate cu asigurarea legalității și regula-
rității operațiunilor cofinanțate, sub supravegherea și responsabilitatea finală 
a Comisiei2.

Închiderea ca ultimă etapă în ciclul de viață al unui program

06 
Aprobarea, implementarea și închiderea programelor multianuale reprezintă un 
proces ciclic. Cele trei etape din viața unui program sunt explicate în figura 2.

07 
În Regulamentul financiar al UE și în reglementările sectoriale ale celor două 
domenii de politică, închiderea – ultima etapă în ciclul de viață al unui program – 
este definită ca având loc odată cu plata către statul membru a soldului care 
compensează toate cheltuielile precedente (denumit, de asemenea, sold final) 
sau odată cu recuperarea sumelor excedentare plătite de către Comisie3.

2 Articolul 317 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE).

3 Articolul 90 din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de 
abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului (Regulamentul 
financiar) (JO L 298, 26.10.2012, 
p. 1); articolul 109 alineatul (3) 
din Normele de aplicare 
a Regulamentului financiar; 
articolul 89 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului de 
stabilire a anumitor dispoziții 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european și Fondul de 
coeziune (JO L 210, 31.7.2006, 
p. 25); și articolul 37 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind 
finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole 
comune și de abrogare 
a Regulamentelor (CEE) 
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) 
nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) 
nr. 485/2008 ale Consiliului 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
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Fi
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 2 Ciclul de viață al programelor multianuale în domeniile coeziunii și dezvoltării rurale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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După sfârșitul perioadei, programele trebuie închise. 
Pentru ambele domenii de politică, închiderea unui program implică 
lichidarea financiară a acestuia sau, altfel spus, plata soldului final către statul 
membru sau recuperarea sumelor pe care Comisia le-a plătit în plus. 
Statele membre dispun de 6 luni (în domeniul dezvoltării rurale) sau de 
15 luni (în domeniul coeziunii) pentru a transmite Comisiei documentele de 
închidere.

Statele membre pun în aplicare programe prin selectarea de operaţiuni 
individuale pe baza criteriilor convenite. 
Pe parcursul perioadei de programare, statele membre rambursează 
beneficiarilor costurile suportate, pe baza unor declaraţii de cheltuieli. 
Aceste declaraţii sunt ulterior agregate în cereri de plată periodice, care sunt 
certificate de autorităţile statului membru și transmise Comisiei pentru 
cofinanţare. 
Comisia efectuează plăţi intermediare către statele membre pe baza acestor 
cereri de plată. 
Statele membre dispun de o perioadă de doi ani după încheierea perioadei 
de programare pentru a finaliza implementarea programelor: prin urmare, 
ultima dată pentru efectuarea de plăţi aferente perioadei 2007-2013 a fost 
31 decembrie 2015.

Statele membre elaborează programe pentru punerea în aplicare a unei anumite 
politici la nivel naţional sau regional. Aceste programe sunt aprobate de Comisie.
Pentru a asigura lichiditatea, astfel încât fondurile să fie disponibile în sprijinul 
beneficiarilor încă de la începutul programului, Comisia acordă statelor membre 
prefinanţări.

Implementare

Închidere

Aprobarea 
programului 

Închidere

Implementare

Aprobarea programului 
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08 
Cu toate acestea, „închiderea” se referă și la procesul de terminare a unui pro-
gram, care presupune transmiterea de către statele membre a documentelor că-
tre Comisie, ducând la plata soldului final. În ambele domenii de politică, condiți-
ile asociate mecanismelor de închidere sunt stabilite în regulamentele respective, 
enumerate în anexa I.

09 
Închiderea reprezintă un moment crucial în ciclul de viață al unui program, 
întrucât:

 ο Comisiei i se solicită să accepte numai cheltuielile efectuate în conformitate 
cu normele naționale și normele UE. În special, aceasta înseamnă că numai 
sumele utilizate în conformitate cu obiectivele programelor și cheltuite în 
mod legal și conform pot fi rambursate de la bugetul UE; și

 ο statele membre trebuie să se asigure că respectivele cheltuieli sunt în concor-
danță cu cerințele legale aplicabile și cu principiile bunei gestiuni financiare. 
Toate cheltuielile neconforme detectate și corectate de Comisie după închi-
dere pot antrena o reducere netă a fondurilor alocate de UE programului. În 
domeniul dezvoltării rurale, toate aceste corecții au un efect net asupra finan-
țării din partea UE.

10 
În același timp, regulamentele UE impun ca fondurile UE puse la dispoziție în 
vederea cofinanțării operațiunilor în statele membre să fie cheltuite în termene-
le-limită stabilite în regulamente. Presiunea aplicată asupra statelor membre în 
vederea utilizării acestor fonduri crește pe măsură ce perioada de eligibilitate se 
apropie de final, întrucât acestea ar putea risca să piardă partea necheltuită din 
suma alocată inițial.

Responsabilitățile în cadrul procesului de închidere: 
statele membre și Comisia

Autoritățile statelor membre transmit documentele de închidere

11 
Autoritățile responsabile de gestiunea și de controlul programelor derulate în 
domeniile dezvoltării rurale și coeziunii în perioada 2007-2013 la nivelul state-
lor membre sunt indicate în anexa II. Responsabilitățile acestora în procesul de 
închidere sunt prezentate în tabelul 1 de mai jos.
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Responsabilitățile autorităților statelor membre la închiderea programelor

Coeziune Dezvoltare rurală

(i) Autoritatea de management 
transmite un raport final de 
punere în aplicare, care acoperă 
întreaga perioadă de programare1.

(i) Autoritatea de management transmite ultimul 
raport anual privind progresele înregistrate în punerea în 
aplicare4.

(ii) Autoritatea de certificare trans-
mite o cerere de plată a soldului 
final și o situație a cheltuielilor2.

(ii) Agenția de plăți transmite conturile anuale aferente 
ultimului an de execuție5.

(iii)  Autoritatea de audit evaluează 
valabilitatea cererii de plată 
a soldului final și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subia-
cente acoperite de situația finală 
a cheltuielilor, care se bazează pe 
un raport de control final3.

În declarația de închidere, auto-
ritatea de audit trebuie să indice 
rata riscului rezidual pentru fiecare 
program operațional (sau grup 
de programe operaționale) pe 
întreaga perioadă de programa-
re. În cazul în care aceasta este 
superioară pragului de semnifi-
cație stabilit de Comisie la 2 %, în 
mod normal se aplică o corecție 
financiară. Programele nu ar trebui 
închise dacă rata riscului rezidual 
verificată se situează peste pragul 
de semnificație.

(iii) Organismul de certificare prezintă un aviz și elaborează 
un raport privind integralitatea, exactitatea și veridicitatea 
ultimelor conturi anuale, precum și funcționarea sistemului 
de control intern6.

1 Articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

2 Articolele 61, 78 și 89 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

3 Articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

4 Articolul 82 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

5 Articolul 7 alineatul (3) și articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

6  Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 
6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și 
transparența (JO L 255, 28.8.2014, p. 59).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Comisia analizează și acceptă documentele de închidere

12 
În domeniul coeziunii, pentru închiderea programelor din perioada 2007-2013, 
Comisia dispune de cinci luni pentru a analiza documentele transmise de statele 
membre și a prezenta un aviz cu privire la raportul final de punere în aplicare4 și 
declarația de închidere5. Odată acestea acceptate, Comisia trebuie să plătească 
soldul final în termen de 45 de zile calendaristice6. Pe parcursul perioadei de 
programare, verificările efectuate de statele membre sau de Comisie ar putea 
conduce la corecții financiare pentru un program operațional. În general, toate 
aspectele nesoluționate legate de activitățile de control și de constatările de 
audit ar trebui clarificate și soluționate în cursul procesului de închidere. Totuși, 
Comisia poate desfășura activități de audit suplimentare care pot genera corecții 
financiare după plata soldului final7.

13 
În domeniul dezvoltării rurale, închiderea se bazează, în mare măsură, pe proce-
sul de verificare financiară anuală: verificarea anuală, de către Comisie, a rapor-
tului organismului de certificare și acceptarea conturilor. La închidere, Comisia 
dispune de cinci luni pentru a prezenta observații pe marginea ultimului raport 
anual privind progresele înregistrate8. Odată ce raportul menționat este con-
siderat admisibil și ultimele conturi anuale sunt verificate, Comisia trebuie să 
plătească soldul final în termen de șase luni9. Pe parcursul întregii perioade de 
programare, pentru a proteja bugetul UE împotriva cheltuielilor neconforme, 
Comisia a efectuat, de asemenea, verificări ale legalității și regularității cheltuieli-
lor (verificare multianuală a conformității), independent de verificarea financiară. 
Aceste verificări au condus adesea la corecții financiare nete și pot fi derulate în 
continuare sau finalizate după închiderea programelor de dezvoltare rurală.

14 
În timp ce termenul-limită pentru transmiterea documentelor de închidere a pro-
gramelor de dezvoltare rurală de către autoritățile statelor membre a fost 30 iu-
nie 2016, pentru programele din domeniul coeziunii termenul a fost stabilit la 
30 martie 2017. La momentul auditului Curții, date fiind termenele-limită diferite, 
direcțiile generale se aflau în stadii diferite de pregătire. DG AGRI își finalizase 
manualul și procedurile interne pentru închidere, însă această sarcină era în deru-
lare în cadrul DG REGIO și DG EMPL, fiind programată pentru finalizare la sfârșitul 
anului 2016, înainte de termenul-limită pentru transmiterea documentelor de 
închidere.

4 Articolul 67 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

5 Articolul 89 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

6 Articolul 89 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

7 În temeiul articolului 90 din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006, autoritatea de 
management trebuie să se 
asigure că toate documentele 
justificative privind cheltuielile 
și auditurile referitoare la 
programul vizat sunt ținute la 
dispoziția Comisiei și a Curții 
de Conturi Europene pe 
o perioadă de trei ani de la 
data închiderii.

8 Articolul 82 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului din 
20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 
(JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

9 Articolul 37 din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013.
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15 
Prin intermediul acestui audit, Curtea a examinat dacă normele și procedurile 
pentru domeniile coeziunii și dezvoltării rurale oferă Comisiei și statelor membre 
o bază pentru închiderea programelor în mod eficient și în timp util.

În primul rând, Curtea a examinat:

 ο dacă dispozițiile normative care guvernează închiderea în domeniile coezi-
unii și dezvoltării rurale impun acceptarea definitivă a cheltuielilor aferente 
programelor ca fiind legale și conforme, precum și asigurarea că realizările și 
rezultatele au fost obținute;

 ο dacă autoritatea bugetară (Parlamentul European și Consiliul) este informată 
cu privire la rezultatul închiderii programelor de cheltuieli multianuale; și

 ο dacă procesul de închidere este desfășurat în timp util.

În al doilea rând, Curtea a evaluat dacă Comisia a furnizat statelor membre în timp 
util un sprijin adecvat, pentru a le ajuta să se pregătească pentru închiderea progra-
melor lor operaționale și de dezvoltare rurală din perioada 2007-2013.

16 
Auditul Curții s-a axat pe punctele forte și pe cele slabe ale mecanismelor de 
închidere a programelor de coeziune și de dezvoltare rurală pentru perioada 
2007-2013, pe lecțiile învățate din închiderea programelor aferente perioadei 
2000-2006 și pe măsura în care deficiențele identificate în cele două perioade au 
fost corectate în regulamentele aferente perioadei 2014-2020.



19Sfera și abordarea auditului 

17 
Activitatea de audit a constat în următoarele elemente:

 ο analiza normelor care guvernează închiderea perioadelor de programare 
2000-2006, 2007-2013 și 2014-2020;

 ο analiza sprijinului acordat de Comisie statelor membre prin orientări și sesiuni 
de formare pentru închiderea perioadei 2007-2013;

 ο un sondaj electronic în rândul autorităților naționale și regionale implicate 
în închiderea programelor, în scopul obținerii opiniilor acestora cu privire la 
norme, la orientările și sprijinul Comisiei, precum și la gradul lor de pregăti-
re. Sondajul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2016 și s-a 
adresat autorităților de management și autorităților de audit din domeniul 
coeziunii, precum și agențiilor de plăți și organismelor de certificare din do-
meniul dezvoltării rurale. Au răspuns 337 de autorități dintre cele 480 invitate 
să participe la sondaj (o rată de răspuns de aproximativ 70 %); și

 ο discuții cu reprezentanți ai autorităților statelor membre care au participat la 
sondaj. În total, Curtea a purtat discuții cu 25 de autorități naționale și regio-
nale din domeniul coeziunii și cu 12 autorități din domeniul dezvoltării rurale.

18 
Activitatea de audit s-a desfășurat în perioada septembrie 2015-septembrie 2016.
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10 Organisme desemnate pentru 
emiterea declarațiilor la 
finalizarea măsurilor la care s-a 
recurs în perioada 2000-2006.

Normele privind închiderea au fost îmbunătățite, dar 
sunt încă necesare măsuri care să o facă mai eficientă 
și mai rapidă

19 
Închiderea reprezintă ultima etapă în ciclul de viață al unui program multianual. 
Pentru a asigura răspunderea pentru actul de gestiune și transparența, Comisia 
ar trebui să accepte cheltuielile finale ca fiind legale și conforme și utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului. Închiderea ar trebui să aibă loc cât mai 
curând posibil după sfârșitul perioadei de programare, iar Comisia ar trebui să 
prezinte autorității bugetare un raport privind rezultatul închiderii.

20 
Date fiind similitudinile din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale (în special 
măsurile de investiții care nu sunt legate de suprafață), precum și faptul că, din 
2014, ambele domenii fac parte din fondurile structurale și de investiții europene, 
mecanismele de închidere ar trebui aliniate pentru a spori transparența și a fa-
cilita comparațiile. Existența unor mecanisme de închidere aliniate ar facilita, de 
asemenea, înțelegerea procesului de închidere de către părțile interesate. Nu în 
ultimul rând, normele comune ar putea conduce la un plus de eficiență în imple-
mentarea programelor.

Modificări semnificative ale mecanismelor de închidere 
în domeniile coeziunii și dezvoltării rurale începând cu 
perioada 2000-2006

Perioada 2000-2006: statele membre nu furnizau o asigurare 
anuală în niciunul dintre domeniile de politică

21 
Pentru perioada 2000-2006, procesul de închidere și orientările aferente erau co-
mune pentru domeniul coeziunii și cel al dezvoltării rurale, iar autoritățile statelor 
membre nu ofereau o asigurare anuală în niciunul dintre domeniile de politică. La 
închidere, aceste autorități10 trebuiau să ofere o asigurare, pe baza unui control 
prin sondaj, cu privire la legalitatea și regularitatea tuturor cheltuielilor efectuate 
pe parcursul perioadei. Analiza și verificările Comisiei au condus, în multe cazuri, 
la cereri de clarificare sau la activități suplimentare la nivelul statelor membre, 
ceea ce, adesea, a prelungit durata procesului de închidere. De exemplu, închide-
rea unui procent de 14 % din programele operaționale finanțate din FEDR a durat 
peste patru ani. Figura 3 prezintă o imagine de ansamblu a timpului necesar 
direcțiilor generale ale Comisiei pentru a închide programele de coeziune și de 
dezvoltare rurală din perioada 2000-2006.
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Perioada 2007-2013: statele membre erau obligate să furnizeze 
o asigurare anuală pentru ambele domenii de politică

22 
În perioada de programare 2007-2013, statele membre aveau obligația de a pre-
zenta o asigurare anuală pentru ambele domenii de politică. Asigurând o bază 
pentru închiderea programelor, aceste declarații anuale vizau facilitarea și 
accelerarea procesului comparativ cu perioada anterioară. În domeniul coeziunii, 
ele au luat forma unor rapoarte anuale de control, prezentate de autoritățile de 
audit și acceptate de Comisie. În domeniul dezvoltării rurale, Comisia a elaborat 
procedura de „verificare și închidere a conturilor”11 pentru recunoașterea finală 
a cheltuielilor, cuprinzând verificarea financiară anuală și verificarea multianuală 
a conformității (a se vedea punctul 13). O prezentare generală a sarcinilor de ma-
nagement și de control ale autorităților responsabile din statele membre pentru 
perioada de programare 2007-2013 se regăsește în anexa II.

11 Introdusă la acel moment în 
Regulamentul (CE) 
nr. 1290/2005 al Consiliului din 
21 iunie 2005 privind 
finanțarea politicii agricole 
comune (JO L 209, 11.8.2005, 
p. 1); în prezent, articolul 51 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie.
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23 
În cadrul politicii de coeziune, în perioada 2007-2013, cheltuielile erau declarate 
cumulat, de la începutul perioadei, iar Comisia nu le accepta pe o bază anuală. 
Rapoartele anuale de control și opiniile de audit prezentate de autoritățile de 
audit și acceptate de Comisie constituiau totuși o parte importantă din asigurarea 
anuală a Comisiei. Comisia avea, de asemenea, posibilitatea de a întrerupe sau de 
a suspenda plățile în cazul unor îndoieli cu privire la legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor. Sistemul de rapoarte anuale de control și de opinii, alături de accep-
tarea de către Comisie a rapoartelor anuale de punere în aplicare, asigură baza 
procesului de închidere.

24 
În cazul dezvoltării rurale, pe de altă parte, Comisia a acceptat anual declarați-
ile de cheltuieli în perioada 2007-2013. Comisiei i se solicita să verifice raportul 
organismului de certificare și opinia de audit și să accepte conturile în fiecare an 
(verificare financiară anuală). Această procedură acoperea nu numai conturile, 
ci și funcționarea sistemului de control intern al agenției de plăți și declarația de 
asigurare emisă de directorul agenției; totuși, ea nu acoperea legalitatea și regu-
laritatea cheltuielilor. Independent de aceasta, Comisiei i se solicita să examineze 
și să accepte raportul anual privind progresele înregistrate în punerea în aplica-
re. Închiderea programelor de dezvoltare rurală se bazează pe conturile anuale 
prezentate de statele membre pentru fiecare exercițiu financiar din perioada 
de programare (2007-2015) și pe acceptarea corespunzătoare de către Comisie 
(decizii privind verificarea financiară). Cu toate acestea, legalitatea și regularitatea 
sunt excluse din sfera de aplicare a verificării financiare anuale, fiind, în schimb, 
acoperite de procedura de verificare multianuală a conformității, care poate 
continua chiar și după închidere. În cazul dezvoltării rurale, închiderea poate fi 
astfel considerată drept un proces format din etapele care sunt necesare pe par-
cursul perioadei de implementare și care continuă după închiderea oficială a unui 
program de dezvoltare rurală, mai degrabă decât un exercițiu unic derulat la un 
moment specific în timp.

25 
Evoluția sistemelor de gestiune și de control pe parcursul celor trei perioade 
de programare (2000-2006, 2007-2013 și 2014-2020) pentru domeniile coeziu-
nii și dezvoltării rurale, sisteme relevante pentru închidere, este prezentată în 
anexa III. De asemenea, anexa ilustrează modul în care autoritățile statelor mem-
bre și Comisia pun la dispoziție informații privind monitorizarea și asigurarea pe 
parcursul celor trei perioade.
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Perioada 2014-2020: mecanismele de închidere a programelor din 
domeniile coeziunii și dezvoltării rurale converg din nou, însă nu 
sunt încă pe deplin aliniate

26 
Pentru perioada de programare 2014-2020, se aplică o procedură de acceptare 
anuală a conturilor, atât în domeniul coeziunii, cât și în cel al dezvoltării rura-
le12, care antrenează „închiderea anuală” în ambele domenii de politică. În cazul 
coeziunii, aspectele legate de legalitatea și regularitatea cheltuielilor sunt luate 
în considerare pentru acceptarea anuală a conturilor câtă vreme sunt detectate 
și corectate de autoritățile naționale înainte de transmiterea conturilor către 
Comisie, însă pot fi abordate și într-o etapă ulterioară, prin audituri multianuale 
ale conformității, care vor genera apoi corecții financiare nete impuse de Comisie 
sub rezerva unor condiții specifice13. Aceasta corespunde, în general, procesului 
existent în domeniul dezvoltării rurale începând cu perioada 2007-2013. În cazul 
dezvoltării rurale, asigurarea anuală a fost extinsă la legalitate și regularitate, 
întrucât, începând cu 2015, organismelor de certificare li se solicită să includă 
aceste aspecte în rapoartele lor anuale. La fel ca în cazul politicii de coeziune, se 
derulează separat audituri de conformitate multianuale care includ posibilitatea 
aplicării de corecții financiare nete.

27 
În ambele domenii de politică, închiderea perioadei 2014-2020 va fi aproape 
identică cu acceptarea anuală a conturilor, cu diferența că, în cazul coeziunii, va 
fi solicitat un raport final de punere în aplicare pe lângă documentele anuale14 
transmise pentru ultimul an. În cazul dezvoltării rurale, nu vor fi solicitate docu-
mente suplimentare pentru închidere; formatul raportării va fi același ca pentru 
exercițiul anual.

28 
Pentru perioada 2014-2020, normele privind asigurarea și închiderea au fost îm-
bunătățite în continuare și aliniate între cele două domenii de cheltuieli. În pofida 
eforturilor de simplificare a procedurilor prin intermediul Regulamentului privind 
dispozițiile comune15, rămân câteva diferențe la nivelul mecanismelor de închide-
re între cele două domenii de politică. Principalele diferențe sunt prezentate în 
tabelul 2.

12 Articolul 84 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

13 Articolul 139 alineatul (5) 
și articolul 145 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

14 Articolul 141 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

15 Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.
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Diferențe în ceea ce privește mecanismele de închidere din perioada 2014-2020 între 
domeniul coeziunii și cel al dezvoltării rurale

Temă Coeziune Dezvoltare rurală Diferențe

Terminologia 
și rolurile 
autorităților 
statelor membre

Sarcinile și responsabilitățile autorităților 
de management, ale autorităților de 
certificare și ale autorităților de audit 
sunt descrise în anexa II.
Pentru perioada 2014-2020 se introduce 
un nou termen: „acceptarea conturilor”1.

Sarcinile și responsabilitățile autorită-
ților de management, ale agențiilor de 
plăți și ale autorităților de certificare 
sunt descrise în anexa II.
Termenul „acceptarea conturilor” din 
Regulamentul privind dispozițiile comu-
ne este aplicabil, însă normele specifice 
pentru dezvoltarea rurală mențin terme-
nii „verificarea și închiderea conturilor”2 
și „verificarea conformității”3.

Deși sarcinile lor sunt în mare măsură 
similare, autoritățile statelor membre au 
denumiri și roluri diferite în domeniile de 
politică respective.
Termenul „acceptarea conturilor” este 
utilizat pentru coeziune, însă, în domeniul 
dezvoltării rurale, se folosesc, de aseme-
nea, termenii „verificarea și închiderea 
conturilor” și „verificarea conformității”.

Legalitate și 
regularitate

În domeniul coeziunii, prefinanțarea 
inițială a programelor este completată 
cu o prefinanțare anuală. Un procent de 
10 % din plățile intermediare este reținut 
sistematic pentru a proteja bugetul UE 
împotriva efectelor cheltuielilor necon-
forme. Această sumă va fi eliberată odată 
cu acceptarea conturilor anuale.
Legislația4 prevede în mod specific faptul 
că aspectele legalității și regularității nu 
ar trebui luate în considerare la accepta-
rea anuală a conturilor.

În domeniul dezvoltării rurale, statelor 
membre le este acordată doar o prefi-
nanțare inițială; nu există prefinanțări 
anuale și nu se reține nicio sumă din 
plățile intermediare. Plățile cumulate 
pentru un program sunt însă limitate la 
95 %, restul de 5 % fiind eliberat doar în 
momentul plății soldului final.
Normele specifice privind dezvoltarea 
rurală extind raportarea anuală efec-
tuată de organismele de certificare la 
legalitate și regularitate5.

Dacă în domeniul dezvoltării rurale 
statelor membre le este acordată doar 
o prefinanțare inițială, în domeniul 
coeziunii aceasta este completată cu 
prefinanțări anuale. În cazul dezvoltării 
rurale, nu se reține nicio parte din plata 
intermediară, în schimb în cazul coeziunii 
se reține un procent de 10 %. În cazul 
dezvoltării rurale, pe de altă parte, plățile 
pentru un program sunt limitate la 95 % 
pentru implementare, limită care nu 
există în domeniul coeziunii.
Nu este clar, pentru niciunul dintre dome-
nii, în ce măsură Comisia va ține seama, 
în practică, de legalitate și regularitate în 
vederea acceptării anuale.

Ta
be

lu
l 2

1 Articolul 84 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
2 Articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
3 Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
4 Articolul 139 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
5 Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
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29 
În esență, aceste diferențe semnifică faptul că închiderea va începe mai târziu în 
domeniul coeziunii decât în domeniul dezvoltării rurale și că statele membre nu 
vor trebui să transmită Comisiei decât un raport final de punere în aplicare pen-
tru programele din domeniul coeziunii16. Procesul de închidere ar putea benefi-
cia, de asemenea, de armonizarea sporită dintre cele două domenii de politică.

16 Articolul 141 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

Ta
be

lu
l 2

Temă Coeziune Dezvoltare rurală Diferențe

Exercițiul contabil, 
exercițiul financiar 
și ultimele conturi 
anuale

A fost introdus un nou exercițiu contabil, 
cuprins între 1 iulie și 30 iunie6.
Ultimele conturi anuale trebuie să 
acopere cheltuielile până la data finală de 
eligibilitate (31 decembrie 2023)8; acestea 
vor acoperi, formal, exercițiul contabil 
ce începe la 1 iulie 2023 și se termină la 
30 iunie 2024.

Exercițiul contabil rămâne între 16 oc-
tombrie și 15 octombrie7, la fel ca pentru 
perioada 2007-2013.
Deși data finală de eligibilitate este 
aceeași (31 decembrie 2023), ultimele 
conturi anuale vor acoperi perioada 
15 octombrie 2022-31 decembrie 2023.

Exercițiile contabile acoperă perioade 
diferite.
Perioada acoperită de ultimele conturi 
anuale este, de asemenea, diferită.

Termene-limită Termenul-limită pentru transmiterea do-
cumentelor finale de închidere este 15 fe-
bruarie 2025, la 13,5 luni de la data finală 
de eligibilitate de 31 decembrie 2023.

Termenul-limită pentru transmiterea 
documentelor finale de închidere este 
30 iunie 2024, la 6 luni de la data finală 
de eligibilitate de 31 decembrie 2023.

Există termene-limită diferite pentru 
transmiterea documentelor finale de 
închidere.

Documente de 
închidere

Trebuie transmis un raport final de 
punere în aplicare9.

Nu sunt necesare alte documente pentru 
închidere.

Spre deosebire de dezvoltarea rurală, pen-
tru coeziune trebuie transmis un raport 
final de punere în aplicare.

6 Articolul 2 punctul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
7 Articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
8 Articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
9 Articolul 141 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Legalitatea și regularitatea sunt luate în considerare pentru 
închiderea programelor din perioada 2007-2013 derulate în 
domeniul coeziunii, dar sunt tratate separat de închiderea 
programelor din domeniul dezvoltării rurale

Interpretarea și consecințele estimate ale procesului de închidere 
pentru perioada 2007-2013 sunt relativ diferite

Statele membre interpretează scopul închiderii în sens mai larg decât 
definiția dată acesteia de cadrul juridic

30 
Scopul închiderii programelor ar trebui să fie clar indicat în regulamente și co-
municat astfel încât să stimuleze o înțelegere comună de către Comisie și statele 
membre.

31 
Majoritatea respondenților la sondajul Curții adresat autorităților statelor mem-
bre au indicat că scopul închiderii este clar. Totuși, percepția acestora asupra 
scopului închiderii, în ambele domenii de politică, a fost mai amplă decât defini-
ția dată în regulamente (și anume plata soldului final17). Un procent semnificativ 
de respondenți a identificat, de asemenea, alte scopuri ale închiderii, de exemplu 
„verificarea finală a legalității și regularității cheltuielilor rambursate”, „securita-
tea juridică pentru statul membru că cheltuielile declarate pentru perioadă sunt 
acceptate de Comisia Europeană” și „evaluarea atingerii obiectivelor”.

32 
În domeniul coeziunii, această perspectivă mai amplă a fost împărtășită și de 
Comisie. Potrivit DG REGIO și DG EMPL, plata soldului final se realizează în urma 
unei examinări a realizărilor programului descrise în raportul final de punere în 
aplicare și depinde de certificarea de către autoritatea de audit a legalității și 
regularității cheltuielilor declarate Comisiei.

17 Articolul 89 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 pentru coeziune 
și articolul 37 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013 pentru 
dezvoltarea rurală.
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33 
Totuși, percepția potrivit căreia închiderea unui program din domeniul coeziunii 
oferă securitatea juridică a acceptării cheltuielilor de către Comisie nu este susți-
nută de regulamente, întrucât corecțiile financiare pot fi efectuate chiar și după 
închidere. Se observă că, în practică, se impune rareori aplicarea de corecții finan-
ciare. În domeniul dezvoltării rurale, diferența dintre așteptări este mai degrabă 
mai mare, întrucât este frecventă efectuarea de audituri ale conformități după 
închidere (conducând la posibile corecții financiare), iar închiderea „reală” nu are 
loc decât după ce toate auditurile au fost finalizate și soluționate prin decizii ale 
Comisiei privind corecțiile financiare.

În domeniul coeziunii, se calculează o rată a riscului rezidual 
cumulat pe parcursul implementării programului și la închidere 
pentru a evalua legalitatea și regularitatea cheltuielilor; în 
domeniul dezvoltării rurale, acest calcul nu se efectuează

34 
În ambele domenii, Comisia a stabilit un cadru care să permită statelor membre 
să furnizeze o asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor de-
clarate pe parcursul perioadei de programare. La sfârșitul perioadei, ținându-se 
seama de eventualele corecții financiare, cheltuielile ar trebui să fie legale și 
conforme pentru întregul program. Calcularea unei rate a riscului rezidual pentru 
întreaga perioadă ar indica erorile care rămân după aplicarea tuturor corecțiilor 
financiare și ar permite să se analizeze dacă nivelul de cheltuieli neconforme se 
situează sub pragul de semnificație stabilit, în prezent, de Comisie la 2 % pentru 
ambele domenii de politică. Calculul și analiza ratei riscului rezidual la nivel de 
program ar permite, de asemenea, identificarea cauzelor erorilor rămase, precum 
și aplicarea de noi măsuri corective pentru a reduce cheltuielile neconforme la un 
nivel acceptabil.

35 
În domeniul coeziunii, Curtea a constatat că, la închidere, se calculează o rată 
a riscului rezidual pentru fiecare program și pentru întreaga perioadă de pro-
gramare, ținându-se seama de corecțiile financiare. DG REGIO și DG EMPL pot 
impune corecții financiare suplimentare la închidere în cazul în care rata riscului 
rezidual verificată pentru un program operațional este semnificativă.
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36 
În domeniul dezvoltării rurale, nici organismele de certificare, nici Comisia nu 
calculează o rată a riscului rezidual la nivel de program, după impactul tuturor 
corecțiilor financiare. Întrucât niciun astfel de calcul nu este realizat anual sau 
pentru întreaga perioadă de programare, nu există o asigurare la închidere că 
nivelul riscului se situează sub pragul de semnificație chiar și după aplicarea de 
corecții. Raportul anual de activitate întocmit de DG AGRI pentru anul 2015 indică 
faptul că „nu se poate preconiza cu reală certitudine că se va atinge, cu eforturi 
rezonabile, un nivel de risc financiar rezidual mai mic de 2 % pentru dezvoltarea 
rurală”18.

37 
Raportul anual de activitate al DG AGRI prezintă detalii privind suma estimată a fi 
expusă riscului și capacitatea estimată de corecție19 pentru FEADR în ansamblu. 
Aceasta oferă o indicație privind riscul financiar rămas la adresa bugetului UE 
atunci când sunt luate în considerare toate măsurile corective. Totuși, acest exer-
cițiu este limitat la un singur exercițiu financiar și, în acest stadiu, nu se efectuea-
ză calcule la nivelul programelor sau al agențiilor de plăți. În plus, spre deosebire 
de modul în care sunt utilizate în domeniul coeziunii, informațiile nu sunt folosite 
pentru a asigura menținerea ratei riscului rezidual sub pragul de semnificație 
stabilit de Comisie.

38 
În niciunul dintre domeniile de politică, regulamentele pentru perioada 
2014-2020 nu impun autorităților de audit și organismelor de certificare să pre-
zinte o opinie de audit sau un raport pentru întreaga perioadă de programare sau 
să calculeze o rată a riscului rezidual pentru fiecare program la închidere. Curtea 
observă totuși că autoritățile de audit raportează rate anuale de eroare reziduală, 
că organismele de certificare raportează rate de eroare și rate ale neconformită-
ții și că acestea sunt verificate de către Comisie. Ratele respective țin seama de 
corecțiile financiare de la nivelul statului membru.

Nu există o acceptare definitivă a cheltuielilor din domeniul 
dezvoltării rurale ca fiind legale și conforme la momentul 
închiderii sau după închidere

39 
Acceptarea definitivă a cheltuielilor aferente unui program ca fiind legale și con-
forme ar avea anumite implicații practice. În special, aceasta ar asigura o anumită 
claritate pentru statele membre și ar oferi, de asemenea, informații utile pentru 
procedura de descărcare de gestiune – proces prin care Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, acordă Comisiei aprobarea finală privind modul în care 
bugetul UE a fost executat. Descărcarea de gestiune reprezintă unul dintre mij-
loacele prin care Parlamentul și Consiliul pot trage la răspundere Comisia pentru 
execuția bugetului UE20.

18 Secțiunea 3.3 din Raportul 
anual de activitate pe 2015 al 
Direcției Generale Agricultură 
și Dezvoltare Rurală, p. 86 
[referință 
Ares(2016)2325961 – 
19.5.2016].

19 Capacitatea corectivă se 
calculează ca medie 
a corecțiilor financiare din 
ultimii trei ani impuse de 
Comisie și a sumelor 
recuperate de la beneficiari de 
către statele membre.

20 Articolul 319 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii 
Europene.
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40 
În domeniul coeziunii, Curtea a examinat procesul care se încheie cu plata soldu-
lui final pentru fiecare program operațional. În general, toate aspectele nesolu-
ționate legate de legalitatea și regularitatea cheltuielilor ar trebui clarificate și 
soluționate înainte de închiderea unui program operațional. După finalizarea eva-
luării, Comisia trimite o scrisoare de închidere statelor membre, indicând suma 
din cheltuieli care este acceptată ca fiind eligibilă pentru program. În esență, 
aceasta înseamnă acceptarea definitivă a sumei respective ca fiind legală și con-
formă. Întrucât beneficiarilor li se solicită să păstreze documentele timp de trei 
ani după închiderea unui program, DG REGIO și DG EMPL pot desfășura audituri 
după închidere. Totuși, în practică, rareori fac acest lucru.

41 
În domeniul dezvoltării rurale, Comisia recunoaște declarația finală privind 
cheltuielile prin procedura de verificare și închidere a conturilor, în cadrul căre-
ia adoptă decizii privind verificarea financiară anuală și verificarea multianuală 
a conformității (a se vedea punctul 13). Curtea a examinat modul în care aceste 
decizii sunt luate în considerare la calcularea soldului final. Deciziile legate de ve-
rificarea financiară sunt luate în considerare pentru calculul soldului final, dar de-
ciziile legate de conformitate sunt tratate separat, deoarece diminuează în mod 
direct pachetul bugetar disponibil (reprezentând deci o corecție financiară netă). 
O astfel de situație poate apărea chiar și după ce Comisia a luat o decizie formală 
privind verificarea și închiderea ultimelor conturi anuale aferente unui program.

42 
Adesea, deciziile privind verificarea conformității conțin corecții financiare ce 
rezultă din auditurile de conformitate derulate de Comisie pe parcursul perioadei 
pentru a verifica conformitatea cheltuielilor cu normele. Verificarea conformității 
reprezintă un element esențial al procedurii de verificare și închidere a conturi-
lor aplicate de DG AGRI; totuși, aceasta este separată de procedura de verificare 
financiară anuală. Auditurile de conformitate pot fi derulate, iar deciziile adop-
tate, după închiderea programului. La sfârșitul anului 2016, dată până la care 
estimează că va fi adoptat majoritatea ultimelor sale decizii privind verificarea și 
închiderea anuală a conturilor pentru perioada 2007-2013, Comisia consideră că 
aproximativ 80 de audituri de conformitate vor fi încă în derulare.

43 
Faptul că deciziile de verificare a conformității pot fi adoptate și după închidere 
înseamnă că soldul decontat la închidere21 nu este în mod necesar „final”, întrucât 
rezultatul auditurilor de conformitate poate încă să ducă la recuperarea de către 
Comisie a unor fonduri de la statele membre.

21 Astfel cum este definit la 
articolul 37 din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013.
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44 
În Raportul special nr. 7/2010 al Curții22 s-a constatat că separarea verificării 
financiare anuale de verificarea multianuală a conformității poate oferi unele 
avantaje operaționale. Comisia a considerat că divizarea procedurii era necesară 
din cauza duratei auditurilor de conformitate și i-ar permite monitorizarea mai 
atentă a execuției financiare anuale a programelor. Totuși, Curtea a criticat faptul 
că Comisia nu elaborează o sinteză în care să recunoască cheltuielile unui an 
specific după finalizarea tuturor auditurilor de conformitate. Curtea a constatat 
că nici la închidere nu există o astfel de sinteză. O astfel de decizie ar recunoaște 
suma netă a cheltuielilor acceptate după aplicarea tuturor corecțiilor financiare și 
ar oferi informații, în același timp, autorității care acordă descărcarea de gestiune. 
De asemenea, decizia ar furniza unul dintre elementele necesare pentru calcu-
larea unei rate a riscului rezidual la nivel de program în cadrul dezvoltării rurale. 
Acest aspect nu a fost abordat de Comisie în ceea ce privește perioada 2014-2020.

45 
Pentru perioada 2014-2020, divizarea între acceptarea anuală a conturilor și 
auditurile de conformitate multianuale este menținută și extinsă și la domeniul 
coeziunii23.

Realizările și rezultatele obținute nu sunt suficient luate în 
considerare la momentul închiderii

46 
Închiderea ar trebui să acopere raportarea finală și evaluarea programului, inclu-
siv monitorizarea și analiza realizărilor și rezultatelor obținute pe întreaga perioa-
dă. Ar trebui să i se furnizeze Comisiei date fiabile privind atingerea obiectivelor 
pentru a-i permite să evalueze eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor UE pe 
parcursul perioadei.

22 Punctele 77, 81, 100 și 104 din 
Raportul special nr. 7/2010: 
„Auditul procedurii de 
verificare și validare 
a conturilor”  
(http://eca.europa.eu).

23 Articolul 139 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

http://eca.europa.eu
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Perioada 2007-2013: statele membre trebuie să raporteze cu 
privire la obiective specifice și verificabile, folosind indicatorii 
definiți în programe

47 
Pe parcursul perioadei de programare, statelor membre li se solicita să raporteze 
cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor lor24. 
Astfel, statele membre trebuiau să includă informații privind obiective specifice 
și verificabile, folosind indicatorii definiți în programe. Regulamentele prevedeau, 
de asemenea, o evaluare la jumătatea perioadei pentru programele de dezvoltare 
rurală (în 2010) și o evaluare ex post în ambele domenii de politică (în 2015)25.

48 
La închidere, raportarea cu privire la atingerea obiectivelor este o cerință în am-
bele domenii – în raportul final de punere în aplicare pentru domeniul coeziunii 
și în ultimul raport anual privind progresele înregistrate în punerea în aplicare 
pentru domeniul dezvoltării rurale – înainte de plata soldului final (a se vedea 
tabelul 1). Totuși, valoarea plății finale nu este legată direct de realizările și rezul-
tatele obținute efectiv.

49 
În domeniul coeziunii, unele autorități ale statelor membre au indicat faptul că nu 
era clar modul în care operațiunile nefinalizate la termenul-limită pentru închi-
dere ar trebui luate în considerare atunci când se raportează cu privire la perfor-
manță. Altele nu erau sigure în ceea ce privește posibilele consecințe financiare 
ale neîndeplinirii obiectivelor stabilite în programele lor. Deși Comisia a răspuns 
statelor membre că nu vor exista corecții financiare automate în cazul în care 
indicatorii nu erau atinși, autoritățile responsabile erau în continuare nesigure cu 
privire la abordarea urmată de DG REGIO și DG EMPL.

50 
În domeniul dezvoltării rurale, unele autorități ale statelor membre au indicat că 
normele pentru raportarea realizărilor și a rezultatelor operațiunilor finanțate în 
cele două perioade de programare erau în continuare neclare.

51 
Autoritățile de audit și organismele de certificare din statele membre au indicat, 
în cadrul sondajului și al discuțiilor purtate, că nu au preconizat verificarea înde-
plinirii obiectivelor sau a motivelor neîndeplinirii acestora. Aceasta, în combinație 
cu incertitudinile autorităților privind modul de raportare a operațiunilor nefina-
lizate la sfârșitul perioadei de programare, reprezintă un risc la adresa fiabilității 
și a exactității datelor raportate cu privire la îndeplinirea obiectivelor pentru 
perioada 2007-2013.

24 În raportul anual de punere în 
aplicare pentru domeniul 
coeziunii și în raportul anual 
privind progresele înregistrate 
în punerea în aplicare pentru 
domeniul dezvoltării rurale 
(a se vedea anexa II).

25 Articolul 84 din Regulamentul 
(CE) nr. 1698/2005 și 
articolul 49 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006.
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26 Articolul 20 și articolul 22 
alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

27 Articolul 22 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

28 Punctele 3.61-3.65 din raportul 
anual al Curții privind 
exercițiul 2014 (JO C 373, 
10.11.2015).

Perioada 2014-2020: alocarea rezervei de performanță în funcție 
de atingerea obiectivelor de etapă stabilite la nivelul priorităților 
programelor

52 
Pentru perioada 2014-2020, se pune mai mult accentul pe realizările și rezultatele 
obținute în cadrul implementării și al verificării programelor (inclusiv al adoptării 
unui program și în cadrul evaluării și al auditului). La acest accent mai puternic 
a contribuit și modificarea cadrului de performanță, care a inclus reintroducerea 
unei rezerve de performanță de 6 % din bugetul programului. Alocarea rezervei 
depinde de atingerea obiectivelor de etapă stabilite la nivelul priorităților progra-
mului26. În cazul neîndeplinirii obiectivelor, Comisia poate aplica, de asemenea, 
corecții financiare27. Totuși, Curtea a constatat într-un raport anterior o serie de 
deficiențe în ceea ce privește modul în care este conceput cadrul de performanță 
în ambele domenii28. În plus, rămâne de văzut în ce mod va fi aplicată în practică 
rezerva de performanță și care va fi impactul efectiv al acesteia.

Parlamentului European și Consiliului nu le este prezentat 
un raport consolidat de închidere privind legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor, precum și realizările și rezultatele 
obținute

53 
Sistemul bugetar al UE se bazează pe programarea multianuală. Pentru a se 
asigura îndeplinirea obligației de a răspunde pentru actul de gestiune și trans-
parența implementării programelor, rezultatul procesului de închidere ar trebui 
raportat autorității bugetare. Astfel, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la situația finală aferentă perioadei de programa-
re, din punctul de vedere al regularității cheltuielilor și al obiectivelor atinse.

54 
În prezent, sunt puse la dispoziția autorității bugetare o serie de documente dife-
rite cu privire la implementarea programelor:

 ο comunicarea privind protecția bugetului Uniunii Europene;

 ο rapoarte anuale de activitate ale DG AGRI, DG EMPL și DG REGIO;

 ο raport anual de sinteză privind realizările Comisiei în materie de gestiune;

 ο evaluări ex post privind realizarea obiectivelor programelor operaționale și 
ale programelor de dezvoltare rurală pe parcursul perioadei;
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 ο raport de sinteză privind evaluarea ex post;

 ο decizii ale Comisiei privind conformitatea cheltuielilor cu normele UE; și

 ο în cazul dezvoltării rurale, deciziile Comisiei privind verificarea financiară anu-
ală (ultima dintre acestea include soldul final).

55 
Comisia raportează autorității bugetare prin intermediul rapoartelor anuale 
de activitate elaborate de diferitele direcții generale pe baza situației din anul 
respectiv, dar nu este prevăzut niciun raport specific privind rezultatul final al 
închiderii pentru ansamblul perioadei de programare. Această situație rămâne 
neschimbată pentru perioada 2014-2020.

56 
În ceea ce privește perioada 2000-2006, Curtea observă că Comisia a elaborat 
un raport ad hoc privind situația din 2013 a corecțiilor financiare și a procesului 
de închidere pentru programele FEDR și FSE și pentru proiectele finanțate prin 
Fondul de coeziune.

Închiderea este demarată numai la câțiva ani după sfârșitul 
perioadei de programare din cauza suprapunerii perioadelor 
de eligibilitate

57 
Închiderea ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil după sfârșitul perioadei de 
programare, astfel încât programele ulterioare să poată fi demarate cu prompti-
tudine. Pentru a asigura eficacitatea la închidere, este, de asemenea, esențial să 
se aloce timp și resurse suficiente pentru sarcinile conexe.
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Timp suplimentar pentru cheltuirea fondurilor UE: de la n+2 
pentru perioada 2000-2006 la n+3 pentru perioada 2014-2020

58 
În cursul ultimelor trei perioade, regulamentele UE au acordat statelor membre 
timp suplimentar pentru a cheltui fondurile care le-au fost alocate. În perioadele 
2000-2006 și 2007-2013, statelor membre li s-a permis să cheltuiască fondurile 
în continuare timp de doi ani după încheierea perioadei de programare. Astfel, 
perioada de eligibilitate pentru 2007-2013 a continuat până la 31 decembrie 2015 
(și nu până la sfârșitul anului 2013).

59 
Pentru 2014-2020, perioada de eligibilitate (timpul acordat pentru cheltuirea 
bugetului alocat programului) a fost prelungită cu trei ani după încheierea peri-
oadei de programare (n+3)29 în loc de cei doi ani (n+2) acceptați în perioadele de 
programare anterioare. Ca urmare, perioada de eligibilitate se va încheia în 2023, 
la zece ani de la adoptarea cadrului legislativ de către Parlamentul European și 
Consiliu (la sfârșitul anului 2013). Va urma apoi procesul de închidere care adaugă, 
în cazul coeziunii, cel puțin încă doi ani. Între timp, componența Parlamentului 
European se va fi schimbat de două ori și, posibil, de trei ori înainte de finalizarea 
procesului de închidere.

În domeniul coeziunii, statele membre dispun de mai mult timp 
pentru a transmite documentele de închidere

60 
Normele privind închiderea perioadei 2000-2006 au permis prelungirea perioadei 
de eligibilitate cu încă șase sau 12 luni în cazuri individuale. În perioada 2007-2013 
nu au fost posibile astfel de prelungiri în niciunul dintre cele două domenii de 
politică, estimându-se astfel o scurtare a procesului de închidere. Totuși, există 
o diferență majoră între domeniul coeziunii și cel al dezvoltării rurale în ceea 
ce privește timpul alocat pentru elaborarea și transmiterea documentelor de 
închidere către Comisie30: în domeniul coeziunii, statelor membre li se acordă 15 
luni după încheierea perioadei de eligibilitate pentru aceste activități, însă, în 
domeniul dezvoltării rurale, statele membre nu dispun decât de șase luni31. Drept 
urmare, pentru perioada de programare 2007-2013, statele membre trebuie să 
finalizeze procesul de închidere până la 31 martie 2017 în domeniul coeziunii și 
până la 30 iunie 2016 în domeniul dezvoltării rurale (a se vedea figura 4).

29 Articolul 38 din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 și 
articolul 65 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

30 Articolul 89 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

31 Articolul 37 din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 și 
articolul 82 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005.
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61 
Această diferență poate fi explicată prin faptul că, în cazul dezvoltării rurale, 
multe activități au fost deja executate în cadrul perioadei: prin urmare, închiderea 
se axează, în principal, pe ultimul exercițiu financiar. În schimb, pentru coeziune, 
exercițiul de închidere este mai extins și implică validarea cheltuielilor pentru 
întreaga perioadă de programare (a se vedea, de asemenea, punctele 22-25).

62 
Pentru perioada 2014-2020, deși mecanismele de închidere pentru cele două 
domenii de politică sunt mai strâns aliniate, coeziunea continuă să aibă un 
termen-limită semnificativ mai lung pentru transmiterea documentelor către 
Comisie: 13,5 luni după data finală de eligibilitate, comparativ cu șase luni pentru 
dezvoltarea rurală.

Calendarul procesului de închidere

Depunerea 
documentelor de închidere

Dezvoltare rurală

Depunerea 
documentelor de 

închidere
Coeziune

Data finală 
de eligibilitate

Sfârșitul perioadei 
de programare

31 martie 201730 iunie 201631 decembrie 201531 decembrie 20131 ianuarie 2007

Activităţile de 
închidere 

desfășurate de 
statele 

membre în 
domeniul 
dezvoltării 

rurale (6 luni)

Activităţile de închidere 
desfășurate          

         de statele membre în 
domeniul coeziunii (15 luni)

Eligibilitate extinsă (n+2)Perioada de programare 2007-2013

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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64 
La începutul lunii noiembrie 2016, fuseseră notificate către DG EMPL desemnă-
rile pentru 140 de programe (din 215), iar DG REGIO primise notificări privind 
desemnările pentru 163 de programe (din 295). Pentru 66 de programe aferente 
DG EMPL și pentru 53 de programe aferente DG REGIO fuseseră prezentate cereri 
de plată intermediare pentru 201632, ceea ce indică faptul că operațiunile erau 
deja în curs de executare. Prin urmare, în statele membre, autoritățile au început, 
în general, să își implementeze programele pentru perioada 2014-2020. În cazul 
marii majorități a programelor însă, implementarea nu a început pur și simplu 
deoarece sunt încă disponibile fonduri necheltuite în cadrul programelor din pe-
rioada 2007-2013, pentru care perioada de eligibilitate s-a încheiat abia la 31 de-
cembrie 2015. Această suprapunere a perioadelor de eligibilitate nu încurajează 
demararea programelor din perioada următoare.

Suprapunerea perioadelor de eligibilitate contribuie la demararea 
cu întârziere a programelor următoare

63 
Multe programe aferente perioadei 2014-2020 au fost aprobate în 2015 sau chiar 
în 2016, după cum se arată în tabelul 3. De la adoptarea bazei legale, în decem-
brie 2013, implementarea programelor aferente noii perioade este în plin avânt 
în statele membre și necesită atenția direcțiilor generale ale Comisiei. În urma ne-
gocierii acordurilor de parteneriat, a programelor operaționale și a programelor 
de dezvoltare rurală, în domeniul coeziunii, multe state membre se află în proces 
de desemnare a autorităților de management și a autorităților de certificare care 
trebuie verificate de autoritățile de audit. Notificarea către Comisie a acestor de-
semnări reprezintă o condiție pentru depunerea cererilor de plată intermediare.

Ta
be

lu
l 3 Adoptarea programelor pentru perioada 2014-2020

Direcția Generală
Număr de programe adoptate

2014 2015 2016 Total

DG REGIO 132 (45 %) 143 (48 %) 20 (7 %) 295

DG EMPL 153 (71 %) 62 (29 %) 215

DG AGRI 9 (8 %) 109 (92 %) 118

Total pe an 294 (47 %) 314 (50 %) 20 (3 %) 628

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de Comisie.

32 Sursa: Date puse la dispoziție 
de DG REGIO și DG EMPL.
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Suprapunerea perioadelor de eligibilitate crește și sarcina 
administrativă generală pe care o presupun gestiunea și controlul 
programelor la nivelul statelor membre și al Comisiei

65 
Comisia consideră închiderea ca făcând parte din cerințele normative, prin ur-
mare nu alocă un buget separat pentru aceasta și nici nu monitorizează costurile 
exercițiului de închidere în niciunul dintre cele două domenii de politică. Comisia 
nu solicită statelor membre să ofere informații referitoare la costurile proprii sau 
la necesarul de resurse pentru exercițiul de închidere și nici nu elaborează o esti-
mare cuprinzătoare a necesarului global de resurse pentru direcțiile sale genera-
le. Întrucât statele membre consideră închiderea ca parte a responsabilităților lor 
de management al programelor, nici ele nu elaborează estimări separate și nici 
nu monitorizează necesarul de resurse pentru închidere în cele două domenii de 
politică.

66 
Principala preocupare exprimată de statele membre în cadrul sondajului și al 
discuțiilor cu Curtea a fost presiunea timpului generată de suprapunerea perioa-
delor de eligibilitate și de munca necesară pentru închidere. Autoritățile de audit 
și organismele de certificare, în special, percep această presiune a timpului ca un 
risc major. Unele autorități au indicat faptul că au abordat problema angajând 
personal suplimentar sau externalizând anumite activități. Cu toate acestea, din 
cauza reducerilor bugetare, alte câteva autorități nu au putut recurge la astfel de 
soluții. De asemenea, Comisia a constatat nevoia de resurse de personal supli-
mentare în timpul procesului de închidere și analizează posibilitatea externalizării 
anumitor sarcini.

67 
În plus, unele dintre autoritățile statelor membre implicate în închidere au fost 
afectate negativ de reorganizarea administrativă, ceea ce a condus la disponibi-
lizarea sau la realocarea unor membri ai personalului. Există, așadar, un risc grav 
ca, la nivel național, personalul disponibil pentru activitățile de închidere să nu 
fie suficient de experimentat.

68 
Perioada 2014-2020 va exacerba problema implementării simultane a unor pro-
grame legate de două perioade, întrucât cheltuielile vor continua să fie eligibile 
timp de trei ani după încheierea perioadei de programare în loc de cei doi ani 
acceptați pentru perioada 2007-2013. Presupunând că perioada următoare nu 
prezintă întârzieri, activitatea statelor membre în legătură cu acceptarea anuală 
a conturilor aferente programelor din perioada 2014-2020 se va suprapune, prin 
urmare, cu implementarea noilor programe în perioada cuprinsă între 1 ianua-
rie 2021 și 30 iunie 2024 (pentru dezvoltarea rurală) sau între 1 ianuarie 2021 și 
15 februarie 2025 (pentru coeziune).
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Comisia a furnizat în timp util un sprijin adecvat 
pentru a ajuta statele membre să se pregătească 
pentru închiderea programelor din perioada 2007-
2013, însă trebuie să dea dovadă în continuare de 
vigilență pentru a asigura o implementare solidă de 
către statele membre

Comisia a emis în timp util orientări cuprinzătoare privind 
închiderea programelor aferente perioadei 2007-2013

69 
Normele trebuie să fie clare, simple și practice și, de asemenea, ușor de găsit în 
regulamente. Un cadru juridic complex ar putea spori incidența greșelilor la închi-
dere dacă autoritățile nu înțeleg cerințele în mod adecvat sau le interpretează 
diferit față de Comisie. De asemenea, acest fapt poate conduce la ineficiență în 
cazul în care Comisia trebuie să emită clarificări pentru statele membre. Pentru 
a reduce aceste riscuri, Comisia trebuie să întocmească orientări în prealabil, în 
care să rezume și să clarifice mai bine dispozițiile aplicabile pentru închidere. În 
timp ce regulamentele asigură un cadru general pentru întreaga perioadă de 
programare (programare, gestiunea financiară, audit etc.), orientările ar trebui să 
se concentreze mai mult pe aspectele tehnice și practice ale interpretării regula-
mentelor de către Comisie.

Orientările Comisiei au facilitat înțelegerea normelor aplicabile în 
procesul de închidere în cele două domenii de politică

70 
Analiza Curții cu privire la cadrul juridic a arătat că, pentru ambele domenii de 
politică, normele privind închiderea trebuie preluate din regulamente diferi-
te33. Acest fapt este îndeosebi valabil pentru dezvoltarea rurală, în cazul căreia 
numeroasele regulamente relevante pentru închidere sporesc complexitatea. În 
plus, aspectele financiare ale procesului de închidere aferent perioadei 2007-2013 
sunt acoperite de noile regulamente adoptate în 2013 și în 2014 pentru perioada 
2014-202034, în timp ce condițiile de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite în 
regulamentele pentru perioada 2007-201335. Mecanismele de control36 și normele 
tranzitorii37 sunt acoperite de alte regulamente.

33 Regulamentele în care sunt 
definite modalitățile de 
închidere din cele două domenii 
de politică sunt enumerate în 
anexa I.

34 Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013, Regulamentul 
delegat (UE) nr. 907/2014 al 
Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamen-
tului European și al Consiliului în 
ceea ce privește agențiile de 
plăți și alte organisme, gestiunea 
financiară, verificarea și 
închiderea conturilor, garanțiile 
și utilizarea monedei euro (JO 
L 255, 28.8.2014, p. 18) și 
Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 908/2014.

35 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
și Regulamentul (CE) 
nr. 1974/2006 al Comisiei din 
15 decembrie 2006 de stabilire 
a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului 
privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) (JO 
L 368, 23.12.2006, p. 15).

36 Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al 
Comisiei din 27 ianuarie 2011 de 
stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului în 
ceea ce privește punerea în 
aplicare a procedurilor de 
control și a ecocondiționalității 
în cazul măsurilor de sprijin 
pentru dezvoltare rurală 
(JO L 25, 28.1.2011, p. 8) și 
Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 908/2014.

37 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decem-
brie 2013 de stabilire a anumitor 
dispoziții tranzitorii privind 
sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), de 
modificare a regulamentelor 
(UE) nr. 1305/2013, (CE) 
nr. 73/2009, (UE) nr. 1307/2013, 
(UE) nr. 1306/2013 și (UE) 
nr. 1308/2013 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 865); și Regula-
mentul delegat (UE) nr. 807/2014 
al Comisiei din 11 martie 2014 de 
completare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamen-
tului European și al Consiliului 
privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de 
introducere a unor dispoziții 
tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, 
p. 1).
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71 
Totuși, pentru ambele domenii de politică, Comisia a abordat complexitatea 
cadrului juridic întocmind orientări privind închiderea. Acestea rezumă cerințe-
le-cheie și termenele-limită ale procesului și oferă clarificări suplimentare care au 
fost apreciate de majoritatea autorităților implicate în exercițiul de închidere.

72 
În ansamblu, potrivit constatărilor Curții, Comisia a emis orientări cuprinzătoare 
care clarifică dispozițiile aplicabile din regulamente pentru ambele domenii de 
politică. Proiectele de orientări au fost prezentate statelor membre într-o etapă 
preliminară, oferind acestora posibilitatea prezentării de observații pe margi-
nea conținutului. Tabelul 4 prezintă calendarul adoptării orientărilor pentru 
cele două domenii de politică. Orientările amendate au inclus foarte puține 
modificări.

Ta
be

lu
l 4 Calendarul adoptării orientărilor privind închiderea

Coeziune Dezvoltare rurală

Primul proiect de orientări prezentat 
statelor membre

Iunie 20121 Aprilie 20134

Orientări adoptate Martie 20132 Martie 20155

Orientări modificate adoptate Aprilie 20153 Decembrie 20156

1 În cadrul reuniunii Comitetului de coordonare a fondurilor din 7 iunie 2012.
2  Decizia C(2013) 1573 a Comisiei din 20 martie 2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la 

încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fon-
dului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune 
(2007-2013).

3  Decizia C(2015) 2771 a Comisiei din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C(2013) 1573 din 
20 martie 2013.

4 În cadrul reuniunii Comitetului privind dezvoltarea rurală din 19 aprilie 2013.

5  Decizia C(2015) 1399 a Comisiei din 5 martie 2015 privind aprobarea de orientări privind înche-
ierea programelor de dezvoltare rurală adoptate în vederea primirii de asistență din partea 
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2007-2013.

6  Decizia C(2015) 8866 a Comisiei din 11 decembrie 2015 de modificare a Deciziei C(2015) 1399 din 
5 martie 2015.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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73 
În ambele domenii de politică, orientările aduc clarificări și îndrumări practice 
cu privire la aspecte care nu au fost tratate în detaliu sau suficient de clar în 
regulamente.

74 
În cazul ambelor domenii de politică, aproape toate autoritățile care au participat 
la sondaj au considerat că orientările au fost furnizate de Comisie cu suficient de 
mult timp în avans pentru a pregăti închiderea. Două treimi dintre respondenți 
au indicat că orientările au clarificat multe aspecte care nu erau tratate suficient 
în regulamente (a se vedea figura 5). Aproape toate autoritățile au opinat că ori-
entările erau clare în ceea ce privește organizarea închiderii, inclusiv în legătură 
cu responsabilitățile și cu termenele-limită.

75 
Aproximativ o cincime dintre autoritățile care au răspuns la sondaj au indicat că 
au avut în continuare nevoie de îndrumări sau de clarificări cu privire la aspecte 
specifice. Domeniile în care 15 % sau mai mult dintre respondenți au considerat 
că îndrumările erau neclare sau mai degrabă neclare sunt enumerate în anexa IV.

Fi
gu

ra
 5 Răspunsurile la sondaj oferite de autoritățile din statele membre cu privire la 

suficiența clarificărilor furnizate de Comisie în orientări

Sursa: Sondajul Curții de Conturi Europene.

Nicio opinie

Nu

Toate aspectele sunt deja clar 
tratate în regulamente

Da

67 %

11 %

13 %

9 %
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Absența termenelor-limită pentru anumite aspecte ale procesului 
de închidere ar putea periclita finalizarea la timp a acestuia

76 
Termenele-limită clare reprezintă un aspect important al normelor care guver-
nează închiderea, întrucât contribuie la asigurarea finalizării la timp a sarcinilor și 
la eficacitatea de ansamblu a procesului de închidere.

77 
În general, regulamentele includeau termene-limită pentru majoritatea aspecte-
lor. Există însă trei domenii în care nu au fost fixate astfel de termene, și anume: 
pentru răspunsurile statelor membre la întrebările Comisiei referitoare la docu-
mentele de închidere, pentru aprobarea de către Comisie a proiectelor majore și 
pentru contribuția publică plătită de statele membre beneficiarilor din domeniul 
coeziunii.

Absența unui termen-limită în regulamente pentru răspunsurile statelor 
membre la întrebările Comisiei: riscul ca procesul de închidere să se 
prelungească

78 
În cazul în care documentele de închidere sunt de bună calitate, dispozițiile regu-
lamentelor sunt suficiente pentru a garanta închiderea la timp. Cu toate acestea, 
în cazul în care Comisia nu este mulțumită de informațiile furnizate de un stat 
membru, absența unui termen specificat în regulamente pentru răspunsurile la 
întrebările Comisiei ar putea prelungi și mai mult procesul de închidere.

79 
Niciunul dintre regulamentele pentru perioada 2007-2013 nu specifică un ter-
men-limită pentru răspunsurile statelor membre la întrebările Comisiei cu privire 
la documentele de închidere. În domeniul coeziunii, orientările stabilesc un 
termen-limită de două luni în această privință, care poate fi prelungit la cerere 
cu încă două luni; orientările în domeniul dezvoltării rurale nu conțin astfel de 
dispoziții.
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Absența unui termen-limită pentru prezentarea și aprobarea proiectelor 
majore în domeniul coeziunii complică procesul de închidere și prezintă un 
risc în legătură cu cheltuirea fondurilor

80 
Pentru perioada 2007-2013, proiectele majore din domeniul coeziunii au fost de-
finite drept operațiuni cu un cost total de peste 50 de milioane de euro38. Întrucât 
implică fonduri semnificative din partea UE, astfel de proiecte trebuiau să fie 
evaluate și aprobate de Comisie în vederea finanțării39.

81 
Cadrul de reglementare pentru perioada 2007-2013 nu conținea termene-limită 
pentru transmiterea cererilor referitoare la proiecte majore și, în practică, nici ter-
mene finale pentru adoptarea, de către Comisie, a deciziilor conexe. La 15 noiem-
brie 2016, 19 cereri de proiecte majore din partea a șapte state membre așteptau 
în continuare aprobarea DG REGIO. Costul eligibil total asociat al acestor proiecte 
era de 1 miliard de euro, iar contribuția UE se ridica la 854 de milioane de euro.

82 
O decizie în așteptare privind un proiect major complică închiderea unui program 
operațional, întrucât autoritățile de management și autoritățile de audit nu știu 
cum să trateze cheltuielile în cauză atunci când întocmesc documentele de în-
chidere. Deciziile în așteptare creează, de asemenea, insecuritate juridică pentru 
statul membru. În special, pe măsură ce termenul-limită de închidere se apropie, 
respingerea unui proiect major de către Comisie generează un risc sporit ca statul 
membru în cauză să nu îl poată înlocui cu alte cheltuieli eligibile, ceea ce poate 
conduce la dificultăți legate de utilizarea integrală a contribuției UE.

83 
Pentru perioada 2014-2020, cheltuielile legate de un proiect major pot fi incluse 
într-o cerere de plată40 în cazul în care Comisia este mai întâi notificată cu privire 
la o evaluare pozitivă efectuată de experți independenți sau după prezentarea 
spre aprobare de către Comisie. Comisia ar trebui să adopte o decizie privind 
aprobarea contribuției financiare la un proiect major în termen de trei luni41.

38 Articolul 39 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006.

39 Articolul 41 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006.

40 Articolul 102 alineatul (6) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

41 Articolul 102 alineatele (1) și (2) 
din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.
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Absența unui termen-limită, în domeniul coeziunii, pentru plata 
contribuției publice către beneficiari: risc reputațional

84 
Ca regulă generală, cheltuielile din domeniul coeziunii sunt eligibile pentru 
cofinanțare din partea UE dacă sunt plătite efectiv de un beneficiar pentru a im-
plementa operațiunile în cadrul perioadei de eligibilitate42. Prin urmare, nu este 
necesar ca beneficiarul să fi primit cofinanțarea publică corespunzătoare înainte 
ca statele membre să solicite rambursarea de la Comisie.

85 
Autoritățile de management trebuie să se asigure că beneficiarii primesc valoarea 
totală a contribuției publice cât mai curând posibil și integral43, însă nu există un 
termen-limită specific stipulat în cadrul de reglementare din domeniul coeziunii 
pentru perioada 2007-2013 în ceea ce privește plățile către beneficiari. Astfel, la 
închidere, statele membre pot solicita rambursarea unor cheltuieli care nu au fost 
încă plătite beneficiarilor44.

86 
Curtea a atras atenția în trecut asupra unor întârzieri importante la plata contri-
buției publice către beneficiari (a se vedea caseta 2). Comisia nu impune statelor 
membre să raporteze la închidere sau ulterior acesteia partea din contribuția 
publică efectiv plătită. Drept urmare, există posibilitatea ca beneficiarii să nu 
primească integral contribuția în timp util, deși Comisia și-a plătit contribuția in-
tegral către statele membre. În principiu, aceasta ar putea însemna, chiar și după 
închidere (în 2018 sau mai târziu), că este posibil ca nici la acel moment beneficia-
rii să nu fi primit contribuția UE pentru proiectele lor. Curtea consideră că plățile 
întârziate reprezintă un risc reputațional semnificativ pentru UE.

42 Articolul 56 alineatul (1) și 
articolul 78 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

43 Articolul 80 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006.

44 Secțiunea 5.1.1 din orientările 
privind închiderea în domeniul 
coeziunii.

Plata întârziată a contribuției UE către beneficiari

În Franța, au existat întârzieri importante în ceea ce privește transferul fondurilor UE de la autoritățile naționa-
le la organismele regionale care acționează ca beneficiari: în două cazuri, întârzierea a depășit cinci luni45.

în Italia, în cadrul unui proiect care viza elaborarea unui raport pentru a identifica necesitățile de formare în 
diferite regiuni din țară, beneficiarul a depus declarația de cheltuieli la autoritatea de management în luna 
martie 2014. Costurile incluse în declarație au fost certificate de autoritățile naționale și transmise Comisiei. 
Deși Comisia a rambursat costurile declarate în iunie 2014, beneficiarul a primit plata intermediară abia cinci 
luni mai târziu, în noiembrie 2014.

Cazuri similare au fost constatate în cadrul altor patru proiecte desfășurate în Italia, în cazul unui proiect des-
fășurat în Franța, precum și în cazul a șase proiecte din Țările de Jos46.

45 Caseta 6 punctul 3 litera (a) din Raportul anual al Curții privind exercițiul 2013 (JO C 398, 12.11.2014).

46 Caseta 6 punctul 5 litera (a) din Raportul anual al Curții privind exercițiul 2014.

Ca
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87 
Spre deosebire de domeniul coeziunii, în cadrul dezvoltării rurale sunt eligibile 
pentru contribuția din partea UE numai cheltuielile pentru care ajutorul relevant 
a fost efectiv plătit către beneficiar47.

88 
Pentru perioada 2014-2020, regulamentul prevede obligativitatea plății contri-
buției publice către beneficiari în termen de 90 de zile de la data la care benefi-
ciarul depune cererea de plată48. De asemenea, regulamentul conține o clauză 
suplimentară ce impune statelor membre să se asigure că, până la data închiderii, 
valoarea contribuției publice plătite beneficiarilor este cel puțin egală cu contri-
buția primită de la bugetul UE49.

Anumite cerințe prevăzute în orientările care vizează 
domeniul coeziunii depășesc dispozițiile normative

89 
Curtea a constatat că orientările în domeniul coeziunii au introdus unele cerințe 
care depășeau dispozițiile normative. Cerințele respective vizau instrumentele fi-
nanciare, proiectele nefuncționale, fazarea proiectelor și rata riscului rezidual. Ele 
sunt prezentate în tabelul 5, în care se indică, de asemenea, modul în care aceste 
cerințe sunt abordate în domeniul dezvoltării rurale și existența unor eventuale 
modificări pentru perioada 2014-2020. Orientările din domeniul dezvoltării rurale 
nu au introdus noi cerințe.

90 
Aproximativ 19 % dintre autoritățile de management și 24 % dintre autoritățile de 
audit au indicat, de asemenea, în răspunsurile lor la sondaj, că unele cerințe din 
orientări depășeau dispozițiile din regulamente.

91 
Cerințele enumerate în tabelul 5 au fost toate introduse pentru a aborda defi-
ciențe specifice. Cerințele privind proiectele nefuncționale și raportarea ratei 
riscului rezidual contribuie la atenuarea riscurilor asociate procesului de închi-
dere. Clarificările legate de fazarea proiectelor non-majore sunt necesare, dar, 
în forma lor actuală, pot complica exercițiul de închidere. Curtea a abordat deja 
chestiunea prelungirii perioadei de eligibilitate pentru instrumentele financiare: 
această prelungire a fost decisă prin orientările Comisiei referitoare la închidere50 
și ridică o problemă din punctul de vedere al ierarhiei normelor. Comisia contestă 
această opinie și a refuzat să prezinte o propunere legislativă de modificare a Re-
gulamentului (CE) nr. 1083/2006 astfel încât să ofere o securitate juridică statelor 
membre51.

47 Articolul 71 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005.

48 Articolul 132 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

49 Articolul 129 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

50 Punctul 6.45 din Raportul 
anual al Curții privind 
exercițiul 2015, punctul 6.52 
din Raportul anual al Curții 
privind exercițiul 2014 și 
punctul 43 din Raportul 
special nr. 19/2016.

51 Răspunsul Comisiei la 
punctul 6.52 din Raportul 
anual al Curții privind 
exercițiul 2014, la punctul 6.45 
din Raportul anual al Curții 
privind exercițiul 2015 și la 
punctul 43 din Raportul 
special nr. 19/2016 intitulat 
„Execuția bugetului UE prin 
instrumente financiare – ce 
învățăminte trebuie desprinse 
din perioada de 
programare 2007-2013” 
(http://eca.europa.eu).

http://eca.europa.eu
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l 5 Cerințe din orientările din domeniul coeziunii care depășesc dispozițiile din 
regulamente

Temă Descrierea problemei în domeniul coeziunii Abordarea în domeniul 
dezvoltării rurale

Abordarea în perioada 
2014-2020

Perioada de 
eligibilitate pentru 
cheltuieli în cadrul 
instrumentelor 
financiare1

În Raportul său anual pe 2015, Curtea a observat 
că articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 a stabilit data de 31 decembrie 2015 
ca dată finală pentru eligibilitatea plăților. În luna 
aprilie 2015, Comisia a decis să prelungească peri-
oada de eligibilitate până la 31 martie 2017. Comisia 
a efectuat această prelungire în mod unilateral, 
printr-o decizie a Comisiei de modificare a orientă-
rilor privind închiderea, în loc să solicite Consiliului 
și Parlamentului să modifice regulamentul. Întrucât 
nu există încă un act legislativ de un nivel ierarhic 
suficient, Curtea consideră că plățile efectuate după 
31 decembrie 2015 sunt neconforme2.

Perioada de eligibilitate nu a fost 
modificată și se întinde în continuare 
până la 31 decembrie 2015, la fel ca 
pentru toate celelalte cheltuieli.

În ambele domenii de politică, 
în general, cheltuielile din 
cadrul instrumentelor finan-
ciare trebuie să fi fost efectiv 
plătite sau, în cazul garanțiilor, 
angajate în cadrul perioadei de 
eligibilitate3.

Fazarea proiectelor 
majore4 comparativ 
cu fazarea proiectelor 
non-majore

Regulamentul prevede fazarea proiectelor majore5 
(divizarea acestora în etape separate care să fie 
realizate în perioade de programare diferite), însă 
orientările6 conțin norme suplimentare privind 
această fazare, care acoperă finanțarea proiecte-
lor non-majore pe parcursul a două perioade de 
programare (2007-2013 și 2014-2020). Cerințele 
care guvernează finanțarea proiectelor pe parcursul 
a două perioade de programare sunt mai complica-
te și mai restrictive în domeniul coeziunii decât în 
cel al dezvoltării rurale.

Regulamentul nu prevede împărțirea 
proiectelor în etape. Proiectele 
nefinalizate sunt, în general, 
eligibile7 (fără vreo cerință privind 
costurile totale ale proiectului) 
pentru o cofinanțare suplimentară 
în noua perioadă, pe baza normelor 
tranzitorii. Data de referință este 
data plății cheltuielilor.

La fel ca în perioada 
2007-2013, regulamentele 
pentru perioada 2014-2020 
acoperă numai fazarea proiec-
telor majore.

1 Plățile efectuate de la instrumentele financiare către destinatarii finali, rambursarea costurilor de gestiune și emiterea de garanții.
2 Punctul 6.45 din Raportul anual al Curții privind exercițiul 2015 (JO C 375, 13.10.2016).

3  Articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: „La închiderea programului, cheltuielile eligibile ale instrumentului financiar 
sunt reprezentate de suma totală a contribuțiilor din program plătită efectiv sau, în cazul garanțiilor angajate, de instrumentul financiar în 
perioada de eligibilitate”. Sub rezerva excepțiilor prevăzute la articolul 42 alineatele (2) și (3).

4  Articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 definește un proiect major ca fiind o operațiune ale cărei costuri totale depășesc 50 de mili-
oane de euro.

5 Articolul 40 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

6 Secțiunile 3.3 și 3.4 din orientările privind închiderea în domeniul coeziunii.

7 Cu excepția celor trei măsuri suspendate.
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Temă Descrierea problemei în domeniul coeziunii Abordarea în domeniul 
dezvoltării rurale

Abordarea în perioada 
2014-2020

Definiția proiectelor 
nefuncționale și 
cerințele privind aceste 
proiecte

Nu există o cerință legală în ceea ce privește func-
ționarea operațiunilor la închidere; prin urmare, 
există riscul ca operațiunile care au primit cofinan-
țare din partea UE să nu fie niciodată finalizate. 
Această cerință este introdusă în orientări8. Totuși, 
ca o excepție și în anumite condiții, proiectele ne-
funcționale pot fi cofinanțate. Acestea trebuie însă 
finalizate până la 31 martie 2019; în caz contrar, 
Comisia va aplica o corecție financiară.

Proiectele nefinalizate sunt, în gene-
ral, eligibile astfel cum s-a explicat 
anterior.

În continuare, nu există nicio 
cerință privind funcționarea 
operațiunilor la închidere.

Cerința privind calculul 
ratei riscului rezidual

Orientările9 extind cerința de reglementare privind 
calcularea unei rate anuale de eroare și prevăd 
obligația autorităților de audit de a prezenta rata 
riscului rezidual în declarația de închidere pentru 
fiecare program operațional. Rata riscului rezidual 
la închidere este definită ca totalul sumelor anuale 
vizate de riscul rezidual (ținând seama de sumele 
retrase și de sumele recuperate), împărțit la suma 
cheltuielilor totale declarate la închidere. Autorită-
țile de audit ar trebui să ia în considerare rata riscu-
lui rezidual atunci când formulează opinia de audit 
la închidere. Deși aceasta poate însemna un volum 
semnificativ de muncă suplimentară pentru unele 
autorități de audit, această cerință oferă Comisiei 
o asigurare în plus că nivelul de eroare rezidual 
din cadrul unui program este inferior pragului de 
semnificație la închidere.

Regulamentele nu impun organisme-
lor de certificare să prezinte o opinie 
de audit sau un raport pentru 
întreaga perioadă și nici să calculeze 
rata riscului rezidual la închiderea 
programului.

Regulamentele nu impun 
autorităților de audit sau 
organismelor de certificare să 
prezinte o opinie de audit sau 
un raport pentru întreaga pe-
rioadă și nici să calculeze rata 
riscului rezidual la închiderea 
programului.

Ta
be

lu
l 5

8  Secțiunea 3.5 „Proiecte nefuncționale”: „La momentul depunerii documentelor de încheiere, statele membre trebuie să se asigure că toate 
proiectele incluse în încheierea programului funcționează, ceea ce înseamnă că sunt finalizate și în uz, fiind considerate astfel eligibile.”

9  Anexa VI la orientările privind închiderea din domeniul coeziunii (Orientări privind pregătirea pentru raportul final de control și declarația de 
închidere).

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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Statele membre sunt mulțumite de sprijinul Comisiei, însă 
coordonarea între autoritățile naționale și regionale este 
esențială

92 
Comisia ar trebui să ajute autoritățile din statele membre să se pregătească pen-
tru închidere furnizându-le în timp util un sprijin adecvat, sub forma unor sesiuni 
de formare și a clarificărilor aduse pe măsură ce apar aspecte neclare. Statele 
membre ar trebui să demareze pregătirile cu mult timp în prealabil și să organize-
ze activitățile de închidere la nivel național și regional la momentul oportun.

Statele membre sunt mulțumite de sprijinul acordat de Comisie; în 
ansamblu, acestea se consideră pregătite pentru închidere

93 
Potrivit analizei Curții, Comisia a furnizat un sprijin adecvat sub forma sesiunilor 
de formare, a conferințelor, a seminarelor, a reuniunilor și a documentelor cu 
întrebări și răspunsuri referitoare la ambele domenii de politică. Toate autoritățile 
responsabile au avut acces la aceste documente și au fost invitate să participe la 
o serie de sesiuni de formare organizate de Comisie.

94 
Majoritatea autorităților care au participat la sondajul Curții, din ambele domenii 
de politică, au fost de părere că sesiunile de formare și sprijinul Comisiei au fost 
utile și au afirmat că întrebările adresate au primit răspunsuri în timp util. Majori-
tatea respondenților au fost, de asemenea, mulțumiți de tipul de sprijin acordat 
de Comisie, numai o zecime dintre toate autoritățile exprimând o preferință 
pentru un sprijin de natură diferită.

95 
Aproape o treime dintre respondenți (29 %) au considerat că sprijinul acordat 
de Comisie pentru exercițiul de închidere aferent perioadei 2007-2013 a repre-
zentat o îmbunătățire față de cel acordat pentru perioada 2000-2006 (a se vedea 
figura 6).



48Observații 

96 
89 % dintre respondenții la sondaj au considerat că erau bine pregătiți sau destul 
de bine pregătiți pentru închidere începând încă din luna septembrie 2015. 
Majoritatea respondenților au indicat, de asemenea, că terminaseră de elaborat 
manualele și procedurile interne sau că înregistraseră progrese semnificative în 
acest sens. 85 % dintre respondenți au considerat că vor avea suficient timp la 
dispoziție pentru a-și finaliza sarcinile în mod adecvat.

Coordonarea între diferitele autorități ale unui stat membru este 
percepută ca reprezentând un risc la adresa finalizării, în toate 
detaliile, a sarcinilor legate de închidere

97 
Pentru a asigura eficacitatea și eficiența procesului de închidere, este esențial să 
se asigure un proces eficace de coordonare între diferitele autorități dintr-un stat 
membru. Toate autoritățile ar trebui să dispună de suficient timp pentru a-și înde-
plini în mod satisfăcător sarcinile legate de închidere.

Fi
gu

ra
 6 Opinia statelor membre cu privire la sprijinul acordat de Comisie pentru exercițiul 

de închidere aferent perioadei 2007-2013, comparativ cu sprijinul aferent perioadei 
2000-20061

1  Răspunsurile autorităților bulgare, române și croate au fost excluse întrucât aceste țări nu au participat la exercițiul de închidere aferent peri-
oadei 2000-2006.

Sursa: Sondajul Curții de Conturi Europene.
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Mai rău

Mai bine
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98 
Sondajul arată că, pentru 44 % dintre autoritățile cu responsabilități în dome-
niul dezvoltării rurale și pentru 56 % dintre autoritățile din domeniul coeziunii, 
coordonarea cu alte autorități reprezenta un risc moderat sau ridicat la adresa 
procesului de închidere.

99 
Autoritățile de audit și organismele de certificare, în special, au exprimat preocu-
pări legate de calendarul convenit la nivel național, nefiind sigure că vor dispune 
de suficient timp pentru a-și îndeplini sarcinile în mod satisfăcător. Aceste autori-
tăți sunt mai preocupate de caracterul adecvat al termenelor-limită convenite de-
cât autoritățile de management și agențiile de plăți, dat fiind că sarcinile acestora 
din urmă intervin la sfârșit.

100 
În domeniul coeziunii, în cazul în care normele permit ca anumite tipuri de 
cheltuieli să fie eligibile până la termenul-limită de transmitere a documentelor, 
și anume 31 martie 2017 (a se vedea punctele 106-113), este posibil ca procesul 
de închidere să nu acorde suficient timp autorităților de audit să verifice situați-
ile finale ale cheltuielilor. Această situație este percepută ca prezentând un risc 
deosebit de ridicat.

101 
În special în ceea ce privește programele în cadrul cărora nu s-a cheltuit întrea-
ga contribuție din partea UE, calendarul de la nivelul statului membru ar putea 
include un termen prelungit până la care autoritatea de management poate să 
transmită situația cheltuielilor finale autorității de audit. Uneori, data de transmi-
tere convenită este fixată pentru sfârșitul anului 2016, ceea ce sporește sarcina de 
lucru care revine autorității de audit și poate duce la o limitare a sferei opiniei de 
audit care trebuie emisă până la 31 martie 2017. În astfel de cazuri, Comisia poate 
solicita autorității de audit să efectueze verificări suplimentare ale acestor cheltu-
ieli, ceea ce de facto înseamnă un timp suplimentar acordat autorităților de audit 
și prelungirea exercițiului de închidere, sau poate impune corecții financiare. Nu 
este clar în ce mod limitarea sferei va fi luată în considerare pentru calcularea 
ratei riscului rezidual.

102 
Caseta 3 oferă un exemplu de „bune practici” sub forma unui calendar convenit 
de diverse autorități.
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103 
În opinia unor respondenți, Comisia este cea care ar fi trebuit să stabilească 
termene-limită obligatorii pentru toate autoritățile vizate. Totuși, pentru perioada 
2014-2020, stabilirea unui calendar pentru activitățile diferitelor autorități națio-
nale și regionale rămâne în responsabilitatea statelor membre.

Comisia trebuie să dea dovadă în continuare de vigilență 
pentru a garanta rigurozitatea exercițiului de închidere 
aferent perioadei 2007-2013

104 
Elaborarea și pregătirea în mod adecvat a procesului reprezintă elemente esen-
țiale, însă ele nu sunt suficiente pentru a asigura o închidere eficace și în timp 
util a programelor din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale. În principal, 
aceasta depinde de modul în care procesul de închidere este pus în practică pe 
teren, de calitatea documentelor de închidere transmise de statele membre și 
de analiza coerentă și amănunțită efectuată de Comisie în termenele stabilite în 
regulamente.

Un calendar obligatoriu convenit într-o regiune din Germania

În regiunea germană Schleswig-Holstein, autoritatea de management (AM), autoritatea de certificare (AC) și 
autoritatea de audit (AA) au convenit cu privire la un calendar obligatoriu pentru toate trei. Scopul era acela ca 
fiecare autoritate să dispună de suficient timp pentru a-și îndeplini sarcinile.

Sarcină Autoritatea responsabilă Termen-limită

Transmiterea către Comisie a ultimei cereri de plată intermediare AM, AC 29.4.2016

Finalizarea auditurilor operațiunilor AA 31.8.2016

Întocmirea cererii de plată finale AM, AC 30.11.2016

Raportul final de punere în aplicare AM 30.11.2016

Auditul documentelor de închidere AA 31.1.2017

Aprobare din partea comitetului de monitorizare AM 20.2.2017

Transmiterea pachetului de închidere către Comisie AM, AC, AA 1.3.2017

Ca
se

ta
 3
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105 
În cadrul unui audit anterior al etapei inițiale a procesului de închidere în dome-
niul coeziunii aferent perioadei 2000-2006, Curtea a constatat că procesul era nu-
mai parțial eficace, întrucât, pentru a evita corecții financiare la închidere, statele 
membre transmiseseră declarații care conțineau reduceri nejustificate ale ratelor 
de eroare finale52. În pofida îmbunătățirilor aduse cadrului de control, acest risc 
este prezent în egală măsură în ceea ce privește închiderea perioadei de progra-
mare 2007-2013. În plus, Curtea a identificat o serie de riscuri care trebuie aborda-
te în mod special în cadrul exercițiului de închidere aferent perioadei 2007-2013.

Se mențin riscuri specifice la adresa regularității cheltuielilor în 
ceea ce privește instrumentele financiare, avansurile contractuale 
și unele proiecte majore din perspectiva ajutoarelor de stat

Riscul ca eligibilitatea cheltuielilor aferente instrumentelor financiare să nu 
fie verificată în mod adecvat la închidere

106 
Instrumentele financiare reprezintă un mecanism de finanțare în cadrul bugetului 
UE, care poate lua forma împrumuturilor, a garanțiilor sau a investițiilor de capital 
(sau de cvasicapital). Acestea sunt utilizate atât în domeniul coeziunii, cât și în cel 
al dezvoltării rurale.

107 
În perioada 2007-2013, la momentul instituirii unui instrument financiar, se plătea 
în avans o sumă către acest instrument, iar Comisia rambursa contribuția UE53 
către statul membru. Cheltuielile eligibile pentru instrumentele financiare pot fi 
stabilite însă numai la închidere și cuprind valoarea împrumuturilor, a garanțiilor 
și a investițiilor de capital furnizate efectiv destinatarilor finali, precum și costurile 
și comisioanele de gestiune eligibile54. Dat fiind că autorităților de audit și orga-
nismelor de certificare nu li s-a solicitat să verifice aceste cheltuieli pe parcursul 
perioadei, există riscul ca ele să nu fie verificate în mod adecvat din punctul 
de vedere al eligibilității. Faptul că se permite ca instrumentele financiare din 
domeniul coeziunii să acorde sprijin financiar destinatarilor finali până la 31 mar-
tie 2017 (a se vedea tabelul 5) limitează și mai mult posibilitatea autorităților de 
audit de a obține o asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
(a se vedea, de asemenea, punctul 100).

108 
Pentru perioada 2014-2020, contribuțiile publice la un instrument financiar vor fi 
plătite în tranșe. Plata unei anumite tranșe depinde de utilizarea efectivă a unui 
anumit procent din tranșa anterioară55, autoritățile de audit și organismele de 
certificare având obligația să verifice această utilizare. Totuși, în continuare, cuan-
tumul cheltuielilor eligibile este stabilit numai la închidere56. Cumulate, aceste 
măsuri reduc riscul cofinanțării de la bugetul UE a unor cheltuieli neconforme.

52 Punctul 5.61 din Raportul 
anual al Curții privind 
exercițiul 2011 (JO C 344, 
12.11.2012).

53 Articolul 56 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 și articolul 52 
din Regulamentul (CE) 
nr. 1974/2006.

54 Articolul 78 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 și articolul 52 
alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 1974/2006.

55 Articolul 41 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

56 Articolul 42 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.
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Dispozițiile privind avansurile contractuale în domeniul coeziunii: 
o provocare pentru verificarea eligibilității

109 
Avansurile contractuale reprezintă aconturi legate de execuția de lucrări sau de 
prestarea de servicii în conformitate cu dreptul și practica comercială obișnuită, 
pe baza contractelor încheiate de beneficiarul final sau de destinatarul final.

110 
Comisia consideră că avansurile contractuale plătite de beneficiar până la 31 de-
cembrie 2015 sunt cheltuieli eligibile câtă vreme sunt convertite în cheltuieli 
efective înainte de 31 martie 2017. Această plată trebuie să respecte normele 
naționale și obligațiile contractuale.

111 
Declararea avansurilor contractuale, în special atunci când acestea reprezintă un 
procent ridicat din valoarea contractului, antrenează un risc semnificativ privind 
existența unor cheltuieli neeligibile la închidere. Pentru a reduce la minimum 
acest risc, este necesar să se analizeze foarte atent dacă plățile în avans de va-
loare ridicată au fost efectuate în conformitate cu practica și dreptul comercial. 
Libertatea de a converti avansurile în cheltuieli efective în orice moment până la 
31 martie 2017 înseamnă, de asemenea, că autoritățile de audit se vor afla adesea 
în imposibilitatea de a verifica aceste cheltuieli și, astfel, de a furniza o asigurare 
cu privire la eligibilitatea lor (a se vedea, de asemenea, punctul 100).

112 
Având în vedere riscul considerabil asociat declarării avansurilor contractuale la 
închidere, mai multe state membre (de exemplu, Bulgaria, Danemarca, Estonia) 
au decis să nu le includă în cererile lor finale de plată.

113 
Potrivit celor constatate de Curte, și Comisia a identificat eligibilitatea cheltu-
ielilor legate de instrumentele financiare și de avansurile contractuale ca fiind 
un domeniu vulnerabil la risc și a furnizat autorităților de audit, în luna septem-
brie 2016, orientări suplimentare privind aceste aspecte57.

57 În cadrul prezentărilor 
organizate cu ocazia reuniunii 
Grupului de omologi format 
din reprezentanți ai Comisiei și 
autorităților de audit, care 
a avut loc în septembrie 2016, 
la Budapesta.
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Proiectele majore aprobate înainte de sfârșitul anului 2012: un risc mai 
ridicat de neconformitate cu normele privind ajutoarele de stat

114 
În cazul a 440 dintre cele 918 proiecte majore aprobate de Comisie pentru peri-
oada de programare 2007-2013, deciziile fuseseră adoptate înainte de sfârșitul 
anului 2012. Direcția Generală Concurență nu a verificat în mod sistematic dacă 
investițiile în infrastructura publică vizate de aceste proiecte ar putea implica 
ajutoare de stat. În luna noiembrie 2012, Comisia a emis o notă de orientare către 
statele membre, în care preciza că „nu intenționa să examineze în mod sistematic 
conformitatea cu normele privind ajutoarele de stat în cazul proiectelor majore 
de infrastructură vizate de această notă și care au făcut deja obiectul unei decizii 
[…] înainte de data acesteia”58. În principiu, este astfel posibil ca un stat membru 
să fi primit o decizie din partea Comisiei prin care se aproba un proiect major, 
deși acesta se afla într-o situație de neconformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat59.

115 
În plus, înainte de 2012 și de clarificările aduse de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene într-o hotărâre pronunțată în cadrul unei cauze referitoare la ajutoare-
le de stat (hotărârea Leipzig Halle), statele membre notificau rareori Comisia cu 
privire la investițiile în infrastructură60.

58 Comisia Europeană; Nota de 
orientare nr. 12-0059-01 
intitulată „Verificarea 
conformității cu normele 
privind ajutoarele de stat în 
cazul proiectelor de 
infrastructură”, 
21 noiembrie 2012.

59 Punctul 71 din Raportul 
special nr. 24/2006, intitulat 
„Sunt necesare mai multe 
eforturi pentru a se asigura 
o mai bună cunoaștere și 
respectare a normelor privind 
ajutoarele de stat în cadrul 
politicii de coeziune”  
(http://eca.europa.eu).

60 Punctul 121 din Raportul 
special nr. 24/2016.

http://eca.europa.eu
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Normele privind închiderea au fost îmbunătățite, dar sunt 
încă necesare măsuri care să o facă mai eficientă și mai rapidă

Mecanismele de închidere în domeniile coeziunii și dezvoltării 
rurale trebuie aliniate în continuare pentru perioada post-2020

116 
Conceptul de închidere a evoluat pe parcursul ultimelor trei perioade de pro-
gramare, în concordanță cu îmbunătățirile aduse sistemelor de gestiune și de 
control, atât în domeniul coeziunii, cât și în domeniul dezvoltării rurale. Din ce 
în ce mai frecvent, a fost prezentată o asigurare la intervale regulate pe întreg 
parcursul perioadei de programare, ceea ce a condus la o concentrare mai redusă 
la sfârșitul perioadei și la limitarea activităților care trebuie desfășurate în mod 
specific la închidere.

117 
În perioada 2000-2006, mecanismele de închidere au fost aceleași pentru do-
meniul coeziunii și pentru măsurile legate de investiții din domeniul dezvoltării 
rurale și s-au aplicat orientări comune pentru ambele domenii. Cheltuielile au 
fost declarate cumulat și acceptate de Comisie numai la închidere. În perioada 
2007-2013, s-a acordat o mai mare atenție asigurării anuale, însă au existat dife-
rențe între cele două domenii de politică, pentru măsurile legate de investiții din 
domeniul dezvoltării rurale fiind introdusă acceptarea anuală a cheltuielilor. În 
ceea ce privește coeziunea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor au fost veri-
ficate anual de autoritățile de audit și de Comisie. Mai mult, ori de câte ori a fost 
necesar, Comisia a putut întrerupe și suspenda plățile. Cu toate acestea, cheltuie-
lile au fost în continuare declarate cumulat și acceptate în mod formal de Comisie 
numai la închidere.

118 
Pentru perioada 2014-2020, cheltuielile UE în cele două domenii de politică sunt 
finanțate din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Curtea 
a salutat alinierea rezultată din această modificare în ceea ce privește dispoziți-
ile referitoare la asigurare și la închidere. Atenția sporită acordată furnizării unei 
asigurări pe parcursul perioadei și reducerea numărului de sarcini specifice închi-
derii reprezintă o evoluție pozitivă, întrucât ar putea diminua, în același timp, ris-
curile asociate, conducând totodată la un proces de închidere mai scurt. În pofida 
eforturilor de simplificare a procedurilor prin regulamentul privind dispozițiile 
comune, între cele două domenii de politică se mențin totuși diferențe la nivelul 
mecanismelor de închidere (a se vedea punctele 21-29).
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Recomandarea 1

În cadrul propunerilor sale legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar tre-
bui să propună alinierea în continuare a dispozițiilor normative privind închiderea 
între domeniul coeziunii și măsurile de investiții din domeniul dezvoltării rurale, 
vizând un proces armonizat de asigurare anuală în ambele domenii.

În mod specific, această aliniere ar trebui să vizeze convergența terminologiei și 
a rolurilor autorităților statelor membre active în cele două domenii de politică, 
legalitatea și regularitatea în cadrul exercițiului de acceptare anuală și un exerci-
țiu contabil standard.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la momentul elaborării 
propunerilor legislative pentru perioada post-2020.

Închiderea, așa cum este definită în regulamente, nu cuprinde încă 
acceptarea definitivă, de către Comisie, a legalității și regularității 
cheltuielilor și a rezultatelor programelor

Diferențe la nivelul așteptărilor în ceea ce privește scopul și consecințele 
închiderii

119 
Regulamentele privind coeziunea și, respectiv, dezvoltarea rurală nu includ 
o definiție a închiderii. Comisia a prevăzut modalități și considerații practice în 
mai multe documente de orientare care au fost discutate și cu statele membre. 
În domeniul coeziunii, Curtea a constatat că Comisia și statele membre au opinii 
similare cu privire la scopul închiderii, cele două părți înțelegând procesul în sens 
mai larg în comparație cu definiția din regulamente, care vizează numai verifi-
carea financiară. Cu toate acestea, în domeniul dezvoltării rurale, modul în care 
statele membre înțeleg conceptul de închidere diferă oarecum de interpretarea 
dată de Comisie.

120 
În ambele domenii și, în special, în acela al dezvoltării rurale, există o diferență 
între așteptări: astfel, statele membre consideră că închiderea aduce o securitate 
juridică în ceea ce privește legalitatea și regularitatea cheltuielilor acceptate de 
Comisie. Strict vorbind însă, lucrurile stau altfel (a se vedea punctele 30-33).
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În perioada 2007-2013, acceptarea definitivă a cheltuielilor aferente 
programelor derulate în această perioadă ca fiind legale și conforme are loc 
numai în domeniul coeziunii

121 
Procedura de închidere pentru perioada 2007-2013 în domeniul coeziunii ține 
seama de rezultatele tuturor verificărilor și auditurilor efectuate de UE și la nivel 
național cu privire la activitățile din cadrul programelor. Prin urmare, închiderea 
poate fi înțeleasă ca demonstrând acceptarea cheltuielilor din respectiva perioa-
dă ca fiind legale și conforme. DG REGIO și DG EMPL pot efectua, de asemenea, 
verificări suplimentare care pot conduce la corecții financiare pe o perioadă de 
până la trei ani după închidere, deși, în practică, astfel de verificări nu au loc de-
cât în cazuri excepționale. În schimb, în domeniul dezvoltării rurale, auditurile de 
conformitate sunt în curs la momentul închiderii, care este, prin urmare, o simplă 
operațiune financiară, ce nu implică acceptarea cheltuielilor ca fiind legale și 
conforme. Comisia nu emite o acceptare definitivă a cheltuielilor ca fiind legale 
și conforme nici pe o bază anuală, nici pentru întreaga perioadă. Această situație 
rămâne neschimbată pentru perioada 2014-2020 (a se vedea punctele 39-45).

Comisia ar trebui să informeze autoritatea bugetară cu privire la rezultatul 
final al procesului de închidere

122 
Raportarea cu privire la rezultatul cheltuielilor publice reprezintă un instru-
ment-cheie în asigurarea răspunderii de gestiune. Comisia raportează autorității 
bugetare prin intermediul rapoartelor anuale de activitate elaborate de diferitele 
direcții generale pe baza situației din anul respectiv, dar nu este prevăzut niciun 
raport specific privind rezultatul final al închiderii pentru ansamblul perioadei de 
programare. Această situație rămâne neschimbată pentru perioada 2014-2020.

123 
În cadrul sistemului bugetar al UE, bazat pe programarea multianuală, Curtea 
consideră că închiderea unui program ar trebui să implice acceptarea definitivă, 
de către Comisie, a legalității și regularității cheltuielilor aferente perioadei de 
programare în ansamblu, ținându-se seama de rezultatele tuturor verificărilor și 
auditurilor efectuate de UE sau de autoritățile naționale, precum și elaborarea 
unui raport privind implementarea programului respectiv și rezultatele acestuia. 
Informații privind aceste aspecte – cele mai relevante – legate de performanță 
și de conformitate ar trebui să fie de asemenea comunicate autorității bugetare. 
Toate aceste elemente ar trebui avute în vedere în contextul pregătirii propunerii 
legislative pentru perioada post-2020 (a se vedea punctele 53-55).
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Ar trebui calculată o rată a riscului rezidual pentru a se evalua legalitatea 
și regularitatea cheltuielilor pe parcursul implementării programelor și la 
închiderea acestora

124 
Curtea consideră că un calcul al ratei riscului rezidual pentru fiecare program 
din domeniul coeziunii reprezintă o măsură utilă și adecvată, care poate ofe-
ri asigurarea că nivelul rămas de eroare nu depășește, la închidere, pragul de 
semnificație.

125 
În domeniul dezvoltării rurale însă, Curtea a constatat că procedurile actuale nu 
asigură nici prin verificarea anuală sau finală a conturilor, nici după finalizarea 
auditurilor de conformitate că nivelul de eroare reziduală în cadrul programului 
se situează sub pragul de semnificație de 2 % stabilit de Comisie. Comisia nu 
calculează o rată a riscului rezidual la nivel de program care să țină seama și de 
corecțiile financiare rezultate în urma auditurilor de conformitate; prin urmare, nu 
există o asigurare că nivelul de eroare rămas nu depășește pragul de semnificație 
(a se vedea punctele 34-38).

Închiderea ar trebui să includă o evaluare a performanței programelor și 
a realizărilor și rezultatelor obținute

126 
În cadrul normativ și în elaborarea procedurii de închidere pentru perioada 
2007-2013 s-a pus foarte puțin accentul pe realizările și rezultatele obținute. 
Autorităților statelor membre li se solicită să raporteze cu privire la îndeplinirea 
obiectivelor programelor, însă, de regulă, aceste informații nu sunt verificate de 
autoritățile de audit sau de organismele de certificare. Chiar dacă Comisia are 
obligația de a evalua această raportare, plata soldului final nu este direct legată 
de îndeplinirea obiectivelor.

127 
Curtea salută atenția sporită acordată performanței în cadrul normativ pentru 
perioada 2014-2020. Una dintre principalele modificări este reintroducerea unei 
rezerve de performanță vizând crearea unei legături între plăți și realizările și 
rezultatele obținute. Rămâne de văzut în ce mod va fi aplicată în practică rezerva 
de performanță în perioada 2014-2020 (a se vedea punctele 46-52).
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Recomandarea 2

În cadrul propunerilor sale legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar 
trebui să introducă o acceptare definitivă cu privire la legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor aferente programelor și la realizările și rezultate obținute la închide-
rea acestora. În această privință, în ambele domenii de politică, Comisia ar trebui:

– să prevadă proceduri de calcul al ratei riscului rezidual la nivel de program, 
după implementarea tuturor corecțiilor financiare, și să se asigure că această 
rată nu depășește pragul de semnificație la închidere; și

– să evalueze dacă obiectivele programelor au fost atinse și, dacă este necesar, 
să impună corecții financiare pentru performanță scăzută.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la momentul elaborării 
propunerilor legislative pentru perioada post-2020.

Recomandarea 3

În cadrul propunerilor sale legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar 
trebui să specifice modul în care va informa autoritatea bugetară, după emite-
rea acceptării definitive de către Comisie, cu privire la rezultatul procedurii de 
închidere.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la momentul elaborării 
propunerilor legislative pentru perioada post-2020.

Perioadele de eligibilitate nu ar trebui să se suprapună, iar închiderea 
ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil după sfârșitul perioadei de 
eligibilitate

128 
În ceea ce privește perioadele 2000-2006 și 2007-2013, statele membre au avut la 
dispoziție încă doi ani după sfârșitul perioadei pentru a cheltui fondurile care le 
fuseseră alocate. Pentru perioada de programare 2014-2020, s-au alocat trei ani 
în plus după perioada inițială de programare de șapte ani. Ca urmare, perioada 
de eligibilitate se va încheia în 2023, la zece ani de la adoptarea cadrului legislativ 
de către Parlamentul European și Consiliu (la sfârșitul anului 2013). Va urma apoi 
procesul de închidere, care adaugă, în cazul coeziunii, cel puțin încă doi ani.
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129 
Închiderea se va suprapune întotdeauna cu perioada următoare. În opinia Curții, 
disponibilitatea resurselor umane este o provocare majoră pentru eficacitatea 
procesului de închidere a programelor. Din acest motiv, durata de timp în care 
sunt implementate simultan programe care țin de două perioade de programare 
diferite trebuie să fie cât mai scurtă posibil, pentru a reduce sarcina administrativă 
generală. În plus, posibilitatea de a cheltui bugetul unui program după încheierea 
perioadei de programare nu încurajează demararea programelor aferente perioa-
dei următoare.

130 
Prin urmare, Curtea consideră că perioadele de eligibilitate nu ar trebui să se 
suprapună și că sfârșitul unei perioade de eligibilitate ar trebui să coincidă, în 
măsura posibilului, cu începutul perioadei de programare următoare. Aceasta ar 
spori presiunea asupra statelor membre în sensul cheltuirii fondurilor UE în timp 
util și în mod adecvat și ar asigura o demarare promptă a următoarei perioade de 
programare. Norme simplificate privind fazarea proiectelor, în special în domeniul 
coeziunii, ar putea contribui la facilitarea tranziției între perioadele de programare.

131 
În plus, acceptarea anuală a conturilor este o caracteristică a ambelor domenii de 
politică în perioada 2014-2020 și, drept urmare, activitățile de închidere, în special 
în domeniul coeziunii, ar trebui să fie mai puțin împovărătoare decât în trecut. 
Totuși, Curtea a constatat că, în continuare, timpul acordat autorităților statelor 
membre pentru pregătirea și transmiterea documentelor de închidere este diferit 
în cele două domenii de politică: 13,5 luni pentru coeziune și 6 luni pentru dezvol-
tarea rurală (a se vedea punctele 58-68).

Recomandarea 4

În cadrul propunerilor sale legislative pentru perioada post-2020, Comisia ar trebui 
să se asigure că perioadele de eligibilitate nu se mai suprapun cu perioada de pro-
gramare următoare și că procedura de închidere este finalizată rapid după sfârșitul 
perioadei de eligibilitate. Mai exact, în ambele domenii de politică:

– ar trebui să se elimine suprapunerea perioadelor de eligibilitate, iar sfârșitul 
unei perioade de eligibilitate ar trebui să coincidă, în măsura posibilului, cu 
începutul perioadei de programare următoare;

– statelor membre ar trebui să li se solicite să transmită toate documentele de 
închidere în termen de cel mult șase luni după data finală de eligibilitate; și

– Comisia ar trebui să reducă timpul necesar adoptării deciziei sale privind 
acceptarea raportului final de punere în aplicare și a conturilor anuale finale, 
inclusiv pentru calculul soldului final. Cel mult șase luni (12 luni calculate de la 
data finală de eligibilitate) ar trebui să fie suficiente.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la momentul elaborării 
propunerilor legislative pentru perioada post-2020.
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Comisia a furnizat în timp util un sprijin adecvat pentru 
a ajuta statele membre să se pregătească pentru închiderea 
programelor din perioada 2007-2013, însă trebuie să 
dea dovadă în continuare de vigilență pentru a asigura 
o implementare solidă de către statele membre

132 
În ansamblu, Curtea a constatat că orientările privind închiderea au ajutat statele 
membre să înțeleagă și să organizeze procesul de închidere: în ambele domenii 
de politică, aceste orientări rezumă cerințele-cheie și termenele-limită care se 
găsesc într-o serie de regulamente diferite și oferă explicații suplimentare, după 
caz. Comisia a organizat, de asemenea, sesiuni de formare cu privire la închide-
re și a furnizat un sprijin care a abordat, de regulă, nevoile statelor membre la 
momentul adecvat. În general, statele membre se consideră pregătite pentru 
exercițiul de închidere, iar Comisia este în curs de finalizare a procedurilor interne 
necesare.

Se mențin unele riscuri în ceea ce privește închiderea perioadei 
2007-2013

133 
Curtea a identificat unele riscuri care necesită o atenție deosebită în cadrul 
exercițiului de închidere aferent perioadei 2007-2013. De exemplu, anumite 
termene-limită privind închiderea fie nu sunt stabilite deloc, fie sunt fixate numai 
în orientări. Acest lucru ar putea contribui la un proces de închidere prea înde-
lungat. Totodată, în cazul în care plățile către beneficiari sunt întârziate de un stat 
membru, ar putea apărea un risc reputațional pentru UE. În plus, la jumătatea 
lunii noiembrie 2016, Comisia nu aprobase încă cererile aferente unor proiecte 
majore care corespund unei contribuții din partea UE în valoare de 854 de milioa-
ne de euro (a se vedea punctele 70-88 și 93-96).

Recomandarea 5

Autoritățile de management din statele membre ar trebui să se asigure că toți 
beneficiarii primesc la timp contribuția integrală din partea UE la proiectele lor 
cofinanțate prin FEDR, Fondul de coeziune și FSE. Termenul-limită stabilit pentru 
perioada de programare 2014-2020, și anume de 90 de zile calendaristice de la 
data transmiterii unei cereri de plată, este adecvat în acest sens.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: martie 2017.
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Recomandarea 6

Comisia ar trebui să adopte rapid deciziile aflate în așteptare referitoare la pro-
iecte majore pentru perioada 2007-2013. Pentru perioada 2014-2020, DG REGIO 
ar trebui să elaboreze proceduri interne care să garanteze că deciziile privind 
proiectele majore sunt adoptate rapid, în conformitate cu termenul de trei luni 
stabilit în regulamente.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: ianuarie 2017.

Orientările Comisiei privind închiderea depășesc dispozițiile 
normative

134 
Curtea a constatat că orientările Comisiei privind închiderea în domeniul coe-
ziunii depășesc uneori cerințele prevăzute în regulamente. Curtea a abordat în 
trecut cea mai gravă chestiune de acest gen în legătură cu prelungirea perioadei 
de eligibilitate pentru instrumentele financiare61. Sunt însă alte câteva domenii în 
care această problemă există de asemenea.

135 
Unele dintre aceste cerințe, și anume cerința privind proiectele funcționale și 
raportarea ratei riscului rezidual, contribuie la atenuarea riscurilor asociate cu 
închiderea. Alte cerințe, de exemplu cele privind fazarea proiectelor non-majore, 
sunt necesare, dar, în forma lor actuală, pot complica exercițiul de închidere (a se 
vedea punctele 89-91).

Comisia trebuie să dea dovadă în continuare de vigilență pentru 
a garanta rigurozitatea exercițiului de închidere aferent perioadei 
2007-2013

136 
Elaborarea și pregătirea în mod adecvat a procesului reprezintă elemente esenți-
ale, însă ele nu sunt suficiente pentru a asigura o închidere eficace și în timp util 
a programelor din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale. La fel de importante 
sunt: modul în care procesul de închidere este implementat în practică, calitatea 
documentelor de închidere transmise de statele membre și analiza acestora pe 
care Comisia trebuie să o realizeze într-un mod coerent și detaliat, în termene-
le-limită stabilite în regulamente.

61 Punctul 6.45 din Raportul 
anual al Curții privind 
exercițiul 2015, punctul 6.52 
din Raportul anual al Curții 
privind exercițiul 2014 și 
punctul 43 din Raportul 
special nr. 19/2016.
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137 
Curtea a constatat că o coordonare între diferitele autorități dintr-un stat mem-
bru, inclusiv stabilirea cu atenție a calendarelor activităților lor, este esențială 
pentru succesul exercițiului de închidere. Trebuie convenite termene-limită pen-
tru ca autoritățile de audit și organismele de certificare să dispună de destul timp 
pentru a putea prezenta o asigurare suficientă cu privire la eligibilitatea tuturor 
cheltuielilor declarate la închidere. În plus, rămâne de văzut dacă termenele-limi-
tă convenite la nivel național și regional vor fi respectate.

138 
În cadrul unui audit anterior al etapei inițiale a procesului de închidere în dome-
niul coeziunii aferent perioadei 2000-2006, Curtea a constatat că procesul era nu-
mai parțial eficace, întrucât, pentru a evita corecții financiare la închidere, statele 
membre transmiseseră declarații care conțineau reduceri nejustificate ale ratelor 
de eroare finale. În pofida îmbunătățirilor aduse cadrului de control, Curtea 
consideră că acest risc este prezent în egală măsură în ceea ce privește închiderea 
perioadei de programare 2007-2013.

139 
De asemenea, potrivit unui raport precedent al Curții, Comisia, îndeosebi la înce-
putul perioadei de programare 2007-2013, nu a verificat în mod sistematic proiec-
tele majore în ceea ce privește conformitatea acestora cu cerințele în materie de 
ajutor de stat62. Prin urmare, există riscul ca unele proiecte majore cofinanțate de 
UE să nu fie compatibile cu piața internă și din cauza faptului că, înainte de 2012, 
statele membre notificau rareori Comisiei investițiile realizate în infrastructură.

140 
Curtea a recomandat Comisiei să solicite autorităților de audit să verifice dacă 
proiectele majore care au fost aprobate înainte de sfârșitul anului 2012 respectă 
normele în materie de ajutor de stat63. Comisia nu a acceptat această recomanda-
re. Prin urmare, Curtea consideră că subzistă un risc, din perspectiva conformității 
cu normele în materie de ajutor de stat, pentru închiderea proiectelor majore 
aprobate înainte de sfârșitul anului 2012.

141 
De asemenea, Curtea consideră că, în ceea ce privește instrumentele financiare și 
avansurile contractuale în special, subzistă riscul declarării, la închidere, de chel-
tuieli neeligibile (a se vedea punctele 97-115).

62 Punctul 71 din Raportul 
special nr. 24/2016.

63 Recomandarea 4 litera (b) din 
Raportul special nr. 24/2016.



63Concluzii și recomandări 

Recomandarea 7

La închidere, Comisia ar trebui să asigure că statele membre implementează 
proceduri specifice pentru a verifica, îndeosebi, eligibilitatea cheltuielilor aferen-
te instrumentelor financiare și avansurilor contractuale. În cazul în care autorită-
țile de audit și organismele de certificare nu sunt în măsură să ofere o asigurare 
suficientă cu privire la eligibilitatea acestor cheltuieli, este posibil să fie necesare 
proceduri de audit suplimentare.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: martie 2017.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 14 decembrie 2016.

 Pentru Curtea de Conturi

 Klaus-Heiner LEHNE
 Președinte
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Baza legală pentru închiderea programelor din perioada 2007-2013

Mecanismele de închidere pentru programele operaționale din domeniul coeziunii din perioada 
2007-2013 sunt definite în:

 Ø Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune; și

 Ø Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională.

Mecanismele de închidere pentru programele din domeniul dezvoltării rurale din perioada 
2007-2013 sunt prezentate în:

 Ø Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finan-
țarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) 
nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

 Ø Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, 
gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;

 Ø Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agen-
țiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile 
mobiliare și transparența;

 Ø Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire 
a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pen-
tru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014;

 Ø Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;

 Ø Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare Rurală (FEADR); Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comi-
siei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); și

 Ø Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Re-
gulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și 
a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.
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Managementul și controlul programelor din perioada 2007-2013 la nivelul statelor 
membre

Atât în domeniul coeziunii, cât și în domeniul dezvoltării rurale, trei tipuri de autorități sunt responsabile în sta-
tele membre de managementul și controlul programelor operaționale/programelor de dezvoltare rurală. Aceste 
organisme colaborează, sub supravegherea și responsabilitatea Comisiei1, pentru a asigura legalitatea și regula-
ritatea operațiunilor:

Coeziune Dezvoltare rurală

(i) Autoritățile de management (AM) sunt responsabile de planificarea și 
implementarea unui anumit program operațional, inclusiv de selectarea 
operațiunilor individuale și de evaluarea programului. De asemenea, acestea 
desfășoară verificări de prim nivel ale operațiunilor și cheltuielilor. Autori-
tățile de management prezintă rapoarte anuale de punere în aplicare, care 
trebuie acceptate de Comisie2.

(i) Autoritățile de management (AM) sunt responsabile de 
planificarea, implementarea, livrarea și evaluarea unui program 
de dezvoltare rurală. Acestea prezintă Comisiei rapoarte anuale 
privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a progra-
mului respectiv.

(ii) Autoritățile de certificare (AC) certifică legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor declarate și transmit Comisiei cereri de plăți intermediare3.

(ii) Agențiile de plăți (AP) sunt responsabile pentru gestiunea și 
controlul cheltuielilor. Ele ar trebui să aibă un sistem de control 
intern care să ofere suficiente garanții cu privire la legalitatea și 
regularitatea plăților. Agențiile de plăți transmit Comisiei cereri 
de plată trimestriale și întocmesc conturile anuale.

(iii) Autoritățile de audit (AA) trebuie să fie independente de autoritatea de 
management și de autoritatea de certificare. Acestea furnizează Comisiei 
o asigurare cu privire la funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și de 
control intern aferente unui program operațional și cu privire la legalitatea 
și regularitatea cheltuielilor certificate de autoritățile de certificare. Auto-
ritățile de audit trebuie să prezinte Comisiei rapoarte anuale de control4, 
precum și o opinie de audit anuală care acoperă funcționarea sistemelor și 
care include o estimare a ratei de eroare anuale; aceste documente trebuie 
verificate și acceptate de Comisie5.

(iii) Organismele de certificare (OC) furnizează Comisiei o asi-
gurare cu privire la integralitatea, exactitatea și veridicitatea 
conturilor anuale prezentate de agenția de plăți, precum și cu 
privire la funcționarea adecvată a sistemului de control intern 
al agenției. Aceste organisme trebuie să fie independente de 
agenția de plăți.
Din 2015, organismele de certificare trebuie să prezinte și o asi-
gurare privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror 
rambursare a fost solicitată Comisiei.

1 Articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
2 Articolul 67 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.
3 Articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.
4 Articolul 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.
5 Articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.
 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

A
ne

xa
 II



66Anexe 

Evoluția cadrului de asigurare al Comisiei și a mecanismelor de închidere 
pe parcursul a trei perioade

(a) CoeziuneA
ne

xa
 II

I

Comisie: audituri privind legalitatea și regularitatea 

Coeziune 2000-2006

Comisie:
posibile audituri cu 
corecţii financiare 

nete

Comisie: 
acceptarea raportului 
final de punere în 
aplicare și a declaraţiei 
de lichidare, plata 
soldului final

AM: raportul final de punere 
în aplicare 

AP: situaţia certificată 
a cheltuielilor finale 

OI: declaraţie privind 
lichidarea asistenţei 
(furnizarea unei asigurări 
pentru întreaga perioadă)

AM: raportul anual de 
punere în aplicare

3 ani15 luni2 ani

01/2000 12/2006 ???03/201012/2008

Perioada de 
programare: 

7 ani

Asigurare multianuală

Comisie: acceptarea 
raportului anual de punere 
în aplicare

Plata soldului final 
Depunerea 

documentelor de închidereData finală de eligibilitate
Sfârșitul perioadei 

de programare

ÎnchidereMonitorizarea și evaluarea anuală

Coeziune 2007-2013

Obiectivul Comisiei: 1 an

AA: raportul anual de 
control și opinia

Comisie: acceptarea 
raportului anual de control

Asigurare anuală

Comisie:
posibile audituri cu 
corecţii financiare 

nete

Comisie: acceptarea 
raportului final de punere 
în aplicare și a declaraţiei 
de închidere, plata 
soldului final

AM: raportul final de punere 
în aplicare 
  
AC: cererea de plată a 
soldului final

AA: declaraţia de închidere

AM: raportul anual de 
punere în aplicare

3 ani15 luni2 ani

1/2007 12/2013 ???03/201712/2015

Perioada de 
programare:

7 ani

Comisie: audituri privind legalitatea și regularitatea 

Asigurare multianuală

Comisie: acceptarea 
raportului anual de 
punere în aplicare

Plata soldului final 
Depunerea 

documentelor de închidereData finală de eligibilitate
Sfârșitul perioadei 

de programare

ÎnchidereMonitorizarea și evaluarea anuală
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Comisie: acceptarea 
raportului anual de punere 
în aplicare

AM: raportul anual de 
punere în aplicare

Coeziune 2014-2020

AM: declaraţie de gestiune și 
rezumat anual al controalelor și 
auditurilor
AC: conturi certificate
AA: raportul anual de control și 
opinia privind conturile

Comisia: 
acceptarea conturilor 
anuale,
calculul soldului

Pachetul de documente privind asigurarea anuală

Comisie: 
acceptarea raportului 
final de punere în 
aplicare și a ultimelor 
conturi anuale, calculul 
soldului din ultimul an

Pe lângă pachetul de 
documente privind 
asigurarea anuală:

AM: raportul final de 
punere în aplicare

3 ani13,5 luni3 ani

01/2014 12/2020 ???15/02/202512/2023

Perioada de 
programare: 7 ani

Comisie: audituri de conformitate cu posibile corecţii financiare nete 

Asigurare multianuală

Plata soldului final 
Depunerea 

documentelor de închidere
Data finală de 

eligibilitateSfârșitul perioadei de programare

ÎnchidereMonitorizarea și evaluarea anuală
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(b) Dezvoltare rurală

A
ne

xa
 II

I

Comisie: acceptarea 
raportului de punere 
în aplicare

AM: raportul anual privind 
progresele înregistrate în 
punerea în aplicare

01/2018

2 ani

Dezvoltare rurală 2007-2013

Obiectivul Comisiei: 1 an

AP: conturi anuale, declarația de 
gestiune, rezumat anual al 
auditurilor și controalelor

OC: opinie și raport privind 
conturile anuale

Comisie: 
acceptarea 
conturilor anuale, 
plata soldului 

Verificare financiară anuală

Comisie: 
acceptarea raportului 
de punere în aplicare și 
a ultimelor conturi 
anuale, calculul 
soldului �nal

AM: raportul de punere 
în aplicare pentru 
ultimul an 

AP: conturile pentru 
ultimul 
an de execuție 

OC: opinie privind 
conturile pentru 
ultimul an de execuție

6 luni2 ani

01/2007 12/2013 06/201612/2015

Perioada de 
programare: 

7 ani

Comisie: audituri de conformitate privind legalitatea și regularitatea, cu posibile corecții �nanciare nete

Verificarea multianuală a conformităţii

Plata soldului final 
(dată estimată)

Depunerea 
documentelor de 

închidereData finală de eligibilitate
Sfârșitul perioadei 

de programare

ÎnchidereMonitorizarea și evaluarea anuală

Procesul de închidere a avut o durată
medie de 20 de luni.

Dezvoltare rurală 2000-2006

Comisie:
posibile audituri 

cu corecţii 
financiare nete

Comisie: 
acceptarea raportului 
final de punere în 
aplicare și a declaraţiei 
de lichidare (pentru 
întreaga perioadă), 
calculul soldului final

AM: raportul final de punere 
în aplicare 

AP: situaţia certificată 
a cheltuielilor finale 

OI: declaraţie privind 
lichidarea asistenţei (pentru 
întreaga perioadă)

AM: raportul anual de 
punere în aplicare

3 ani15 luni2 ani

01/2000 12/2006 ???03/201012/2008

Perioada de 
programare: 7 ani

Comisie: audituri privind legalitatea și regularitatea 

Asigurare multianuală

Comisie: 
acceptarea raportului 
anual de punere în 
aplicare

Plata soldului final 
Depunerea 

documentelor de închidereData finală de eligibilitate
Sfârșitul perioadei 

de programare

ÎnchidereMonitorizarea și evaluarea anuală
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

A
ne

xa
 II

I

AP: declaraţia de gestiune,
rezumat anual al controalelor și 
auditurilor
OC: opinie și raport privind conturile 
anuale (inclusiv legalitate și regularitate)

Comisie: acceptarea 
raportului anual de punere 
în aplicare

AM: raportul anual de punere în aplicare

01/2026

2 ani

Dezvoltare rurală 2014-2020

Comisia: acceptarea 
conturilor anuale,
calculul soldului

Verificare financiară anuală

Comisie: 
acceptarea 
raportului final de 
punere în aplicare 
și a ultimelor 
conturi anuale, 
calculul soldului 
din ultimul an

Nu sunt solicitate 
documente 

suplimentare.

6 luni3 ani

01/2014 12/2020 30/06/202412/2023

Perioada de 
programare:

7 ani

Comisie: audituri de conformitate privind legalitatea și regularitatea, cu posibile corecţii financiare nete 

Verificarea multianuală a conformităţii

Plata soldului final 

Depunerea 
documentelor de 

închidere
Data finală de

eligibilitate

Sfârșitul perioadei 
de programare

ÎnchidereMonitorizarea și evaluarea anuală
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Prezentare generală a principalelor aspecte care necesită clarificări suplimentare 
pentru închiderea programelor din perioada 2007-2013 – răspunsurile autorităților 
statelor membre la sondaj/discuții1

Aspecte Coeziune Dezvoltare rurală

Calcularea ratei de eroare reziduală și consecințele în cazul în care aceasta 
depășește pragul de semnificație (2 %) X X

Definirea și tratarea erorilor care constituie anomalii X X

Instrumentele financiare X X

Raportarea cu privire la performanța programelor și la eventualele consecințe în 
caz de neîndeplinire a obiectivelor X X

Operațiunile suspendate ca urmare a unor proceduri juridice sau administrative X X

Alte exemple practice X

Proiectele nefuncționale X

Proiectele generatoare de venituri X

Raportarea și contabilizarea sumelor retrase, a sumelor recuperate și a sumelor 
care urmează să fie recuperate X

Normele tranzitorii X

1 Prezenta listă conține numai aspectele care au fost raportate ca fiind neclare sau mai degrabă neclare de către peste 15 % dintre autorități.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului și a discuțiilor purtate cu autoritățile statelor membre.
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Comisiei

Sinteză

II
Comisia cooperează cu statele membre în vederea soluționării cauzelor cheltuielilor neconforme.

În cazul politicii de coeziune, auditurile efectuate de Curte din 2009 au arătat că nivelul de eroare pentru perioada 
de programare 2007-2013 este semnificativ mai mic decât cel aferent perioadei de programare 2000-2006.

În domeniul dezvoltării rurale, rata de eroare a scăzut, de asemenea, în ultimii trei ani.

VI
În domeniul dezvoltării rurale, legalitatea și regularitatea cheltuielilor aferente FEADR sunt asigurate prin procedura 
de verificare a conformității, independent de închidere. Dacă ancheta din cadrul procedurii de verificare a confor-
mității constată deficiențe în gestionarea și controlul cheltuielilor, Comisia aplică corecții financiare cheltuielilor 
efectuate cu până la 24 de luni înainte de notificarea Comisiei, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013.

În fiecare an, Raportul anual de activitate al DG AGRI prezintă atât ratele de eroare estimate ale tranzacțiilor dintre 
statele membre și beneficiari, cât și capacitatea de corecție a controalelor și procedurilor ex post care conduc la 
recuperarea sumelor de la beneficiari și la corecții financiare nete. Comparația celor două seturi de date permite 
Comisiei să stabilească riscul rezidual anual la adresa bugetului UE după ce s-au luat în considerare toate controalele 
și corecțiile.

Comisia își menține opinia exprimată în Raportul anual de activitate al DG AGRI pentru anul 2015. Într-adevăr, în 
ceea ce privește politica de dezvoltare rurală, trebuie să se realizeze un echilibru între necesitatea de asigurare 
a legalității și regularității și obiectivele ambițioase ale politicii, ceea ce conduce uneori la o structură complexă 
a măsurilor. Situația va continua să fie monitorizată îndeaproape, iar Comisia se angajează să sprijine statele mem-
bre în combaterea cauzelor profunde ale erorilor.

VII
Comisia consideră că alinierea asigurării anuale privind conturile îmbunătățește legalitatea și regularitatea plăților și 
va contribui la închiderea rapidă a programelor din perioada 2014-2020.

VIII
Cadrul juridic aplicabil politicii de coeziune în perioada 2007-2013 nu permite condiționarea plăților de rezultate sau 
de realizări, iar orientările privind închiderea impune raportarea sistematică a indicatorilor pentru fiecare axă prio-
ritară atunci când realizările diferă cu peste 25 % de obiective, inclusiv prezentarea motivelor pentru care nu s-au 
îndeplinit obiectivele și nu s-au întreprins acțiuni corective.

Statele membre ar trebui să prezinte explicații și justificări ale abaterilor de la atingerea indicatorilor. Aplicarea unei 
corecții financiare se poate decide de la caz la caz atunci când abaterile reprezintă cazuri menționate în articolul 99 
din Regulamentul general (nereguli, deficiențe grave ale sistemelor de gestiune și control).

Abordarea orientată spre realizări și rezultate a fost introdusă la scară mai largă în perioada 2014-2020 în ambele 
domenii de politică.
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IX
Comisia se supune cadrului juridic aplicabil stabilit de legiuitor.

Suprapunerea celor două perioade este considerată necesară având în vedere că implementarea multor operațiuni 
necesită mai mulți ani și că vor exista întotdeauna o etapă de demarare și o etapă de încheiere în orice perioadă de 
programare.

Problema constituită de faptul că închiderea finală crește semnificativ intensitatea activităților administrative din 
partea autorităților într-un moment în care acestea ar trebui să se concentreze asupra lansării noilor programe a fost 
deja abordată în Regulamentul pentru perioada 2014-2020, prin acceptarea anuală a conturilor (a se vedea răspunsul 
Comisiei la punctul VII de mai sus).

În plus, Comisia a încurajat statele membre să crească capacitățile aferente închiderii și să utilizeze în acest scop 
alocările de asistență tehnică pentru perioada 2007-2013 sau 2014-2020.

Procesul de închidere a început cu pregătirea anterioară încheierii perioadei de eligibilitate și a fost în plină desfășu-
rare de îndată ce s-a încheiat perioada de eligibilitate. Într-adevăr, s-au acordat statelor membre încă doi ani (trei ani 
în cazul programelor din perioada 2014-2020) pentru a-și implementa programele.

Comisia consideră că astfel se pot îmbunătăți gestionarea și punerea în aplicare a programelor, se reduce presiunea 
asupra autorităților implicate și volumul de lucru al acestora și se poate realiza o tranziție mai eficientă de la o peri-
oadă la alta.

X
Comisia informează autoritățile bugetare cu privire la progresele înregistrate în procesul de închidere (regularitatea 
cheltuielilor și realizările și rezultatele obținute) prin rapoartele anuale de activitate întocmite de Direcțiile Generale 
implicate.

În plus, DG REGIO și DG EMPL au prezentat în 2013 autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport asupra 
închiderii și nivelului global al corecțiilor financiare la închidere pentru programele din perioada 2000-2006.

Mai mult decât atât, toate deciziile de verificare financiară privind FEADR se publică în Jurnalul Oficial.

XI Prima liniuță
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia nu este în măsură, în această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legisla-
tive pentru perioada post-2020.

S-au depus deja eforturi semnificative în vederea armonizării normelor pentru fondurile ESI în perioada 2014-2020, 
atât în ceea ce privește exercițiile contabile anuale, cât și în ceea ce privește închiderea. Comisia va încerca să armo-
nizeze și mai mult reglementările aplicabile fondurilor, inclusiv cu privire la terminologie, asigurare și procesele de 
închidere, ori de câte ori aceasta permite îmbunătățirea gestionării fondurilor UE și ajută la simplificarea și creșterea 
eficienței implementării în statele membre și în regiuni.

Comisia consideră că alinierea mecanismelor din domeniile dezvoltării rurale și coeziunii nu trebuie să submineze 
consecvența punerii în aplicare a PAC. Importanța menținerii sinergiei obținute între cei doi piloni (FEGA și FEADR) 
a fost recunoscută de legiuitor (considerentul 4 din Regulamentul 1303/2013). Verificarea conformității este distinctă 
de verificarea financiară anuală pentru ambii piloni ai PAC.
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XI A doua liniuță
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia nu este în măsură, în această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legisla-
tive pentru perioada post-2020.

În cadrul politicii de coeziune, normele instituite pentru perioada de programare 2014-2020 prevăd deja elementele 
solicitate de Curte.

În ceea ce privește a doua parte a recomandării privind performanța, articolul 22.7 din Regulamentul privind dispo-
zițiile comune permite deja Comisiei să aplice corecții financiare atunci când constată deficiențe grave în atingerea 
obiectivelor privind indicatorii financiari, indicatorii de realizare și etapele-cheie de punere în aplicare stabilite în 
cadrul de performanță.

Comisia consideră că o continuare alinierii diferitelor domenii de politică nu ar trebui să submineze sinergia obți-
nută în gestionarea celor două fonduri din cadrul PAC – FEGA și FEADR. Importanța menținerii sinergiei obținute 
între cei doi piloni (FEGA și FEADR) a fost recunoscută de legiuitor (considerentul 4 din Regulamentul 1303/2013).

XI A treia liniuță
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia va continua să informeze autoritatea bugetară în condiții de transparență deplină cu privire la punerea în 
aplicare a programului, inclusiv cu privire la rezultatul închiderii. Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură, în 
această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legislative pentru perioada post-2020.

XI A patra liniuță
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia este ferm convinsă că, prin eliminarea suprapunerii perioadelor de eligibilitate, punerea în aplicare a poli-
ticii va scădea, posibilitatea de decizie asupra proiectelor multianuale în ultimul an al perioadei de implementare 
se va reduce din cauza sarcinii administrative suplimentare, iar tranziția de la o perioadă la alta va fi perturbată. În 
cazul FEADR, aceasta ar afecta negativ punerea în aplicare corespunzătoare a angajamentelor multianuale în mate-
rie de mediu sau proiectele de creare de noi întreprinderi bazate pe planuri de afaceri multianuale.

XIII
În domeniul politicii de coeziune, domeniile-cheie relevante pentru închidere sunt punerea în aplicare (abordată 
prin raportul final de punere în aplicare), legalitatea și regularitatea cheltuielilor (abordate prin declarația de închi-
dere și raportul de control final) și, în sfârșit, situația finală a cheltuielilor. Regulamentul indică termenele-limită 
pentru aceste domenii-cheie. În special, Comisia are la dispoziție cinci luni pentru a aduce la cunoștința statelor 
membre opinia sa asupra raportului final de punere în aplicare și a declarației de închidere.
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În domeniul dezvoltării rurale, termenele-limită esențiale sunt prevăzute în legislație (de exemplu, transmiterea 
documentelor de închidere, plata finală). Cu toate acestea, nu se precizează unele termene-limită, ceea ce oferă 
timp suficient pentru a asigura corectitudinea deciziei de închidere și protejarea corespunzătoare a bugetului UE.

Comisia a elaborat orientări privind închiderea cu scopul de a clarifica modul în care Comisia înțelege prevederile 
aplicabile, precum și așteptările sale.

În ceea ce privește riscurile specifice la închidere identificate de Curte, Comisia a atras atenția autorităților progra-
mului, inclusiv a autorităților de auditare, asupra acestor riscuri.

Comisia va aplica corecții financiare dacă este cazul.

XIV Prima liniuță
Comisia acceptă recomandarea.

XIV A doua liniuță
Comisia acceptă recomandarea.

XV
Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.

Introducere

02
În perioada 2007-2013, politicile din domeniul coeziunii și cele din domeniul dezvoltării rurale aveau cadre juridice 
separate, reguli diferite de guvernanță a programelor, mecanisme de rambursare distincte și obiective de politică 
independente.

09
Închiderea este o cerință legală stabilită de regulamentele UE.

În conformitate cu cadrul de control multianual pentru programele derulate în cadrul politicii de coeziune în peri-
oada 2007-2013, statele membre aveau obligația de a asigura prevenirea, identificarea și corectarea neregulilor în 
întreaga perioadă de programare. Comisia a impus corecții financiare suplimentare în cazurile în care a identificat 
nereguli suplimentare care nu fuseseră corectate încă.

09 Prima liniuță
În domeniul dezvoltării rurale, în cadrul verificării financiare anuale, organismele de certificare trebuie să prezinte 
Comisiei o opinie asupra conturilor anuale ale agențiilor de plăți, care sunt acceptate de Comisie în această etapă. 
La data exercițiului de verificare financiară anuală, nu este obligatorie confirmarea de către Comisie a legalității și 
regularității cheltuielilor.

Legalitatea și regularitatea cheltuielilor sunt verificate și prin procedura de verificare a conformității, care se desfă-
șoară separat și independent de exercițiul de închidere, astfel cum s-a stabilit de către legiuitor.

Procedurile de verificare a conformității durează aproximativ doi ani, o perioadă care este necesară pentru a asigura 
un proces de arbitraj complet transparent și suficient timp sustenabil pentru a discuta constatările și a stabili riscul 
asupra bugetului UE care trebuie să fie acoperit printr-o corecție financiară netă.
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09 A doua liniuță
Deciziile ad hoc ale Comisiei rezultate din procedura de verificare a conformității asigură că toate cheltuielile 
neeligibile identificate sunt excluse din finanțare și de la rambursarea efectivă de la bugetul UE (corecții financiare 
nete). În sectorul agricol, inclusiv al dezvoltării rurale, toate corecțiile financiare au un efect net asupra finanțării din 
partea UE.

În plus, în domeniul dezvoltării rurale, statele membre au obligația să continue recuperarea cheltuielilor necon-
forme de la beneficiari și să le returneze Comisiei chiar și după închidere.

14
DG REGIO și DG EMPL se încadrează în termenul-limită de finalizare și validare a manualelor și procedurilor lor 
interne pentru închidere, stabilit la sfârșitul anului.

Observații

19
Închiderea este o cerință legală stabilită în Regulamentele UE, pentru îndeplinirea căreia Comisia se pregătește cât 
mai eficient cu putință.

În ceea ce privește perioada de programare 2007-2013 în sectorul coeziunii, autoritățile din statele membre tre-
buie să prezinte Comisiei documentele de închidere cel târziu la 31 martie 2017. Comisia are la dispoziție cinci luni 
pentru a aduce la cunoștința statelor membre opinia sa asupra raportului final de punere în aplicare și a declarației 
de închidere. Plata finală se va efectua doar după evaluarea documentelor de închidere pentru a se asigura că nu 
rămân erori materiale în situația finală a cheltuielilor.

În domeniul dezvoltării rurale, Comisia trebuie să respecte toate normele stabilite de legiuitor, în special indepen-
dența procedurii de închidere de procedura de verificare a conformității, aplicată pentru a se asigura legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor PAC. De asemenea, Comisia trebuie să respecte termenul-limită de plată a soldului, stabilit 
la șase luni de la primirea documentelor relevante. Procedurile de verificare a conformității durează aproximativ doi 
ani, o perioadă care este necesară pentru a asigura un proces de arbitraj complet transparent și timp suficient pen-
tru a discuta constatările și a stabili riscul asupra bugetului UE care trebuie să fie acoperit printr-o corecție financiară 
netă.

Direcțiile Generale raportează în rapoartele lor anuale de activitate corecțiile financiare efectuate în fiecare an, 
inclusiv pentru programele închise din perioadele de programare 1994-1999 și 2000-2006. Aceste rapoarte sunt 
prezentate autorității bugetare în cadrul procedurii de descărcare de gestiune.

20
În domeniul coeziunii, s-a înființat un grup operativ care să elaboreze orientările privind închiderea și care a inclus 
mai multe servicii-cheie din cadrul DG REGIO și DG EMPL. Orientările și modificările aduse acestora au făcut obiectul 
consultării interservicii și al mai multor consultări cu autoritățile naționale.

Comisia consideră că alinierea mecanismelor din domeniile dezvoltării rurale și coeziunii nu trebuie să submineze 
consecvența punerii în aplicare a PAC. Importanța menținerii sinergiei obținute între cei doi piloni (FEGA și FEADR) 
a fost recunoscută de legiuitor (considerentul 4 din Regulamentul 1303/20131). Verificarea conformității este inde-
pendentă de închidere pentru ambii piloni ai PAC.

1 „În ceea ce privește politica agricolă comună (PAC), s-a obținut deja o sinergie semnificativă prin armonizarea și alinierea normelor privind 
gestiunea și controlul pentru primul pilon (Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA) și pentru al doilea pilon (FEADR) al PAC. Prin urmare, 
este necesar să se mențină legătura puternică între FEGA și FEADR și să se susțină structurile deja existente în statele membre.”
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23
În fiecare an, Comisia analizează rapoartele de control anuale și solicită măsuri corective dacă există un nivel semni-
ficativ al ratelor de eroare anuale sau al riscului rezidual cumulat (ratele riscului rezidual la închidere).

De asemenea, Comisia a adoptat o politică solidă de întrerupere și suspendare a plăților intermediare dacă se con-
stată deficiențe grave. Aceasta ar trebui să reducă volumul de lucru la închidere deoarece multe probleme vor fi fost 
deja identificate și corectate în timpul punerii în aplicare.

24
În domeniul dezvoltării rurale, exercițiul de închidere este un exercițiu de verificare financiară a ultimului an de 
execuție. Soldul final se calculează și este plătibil la închidere doar dacă s-au verificat toate conturile anuale din 
perioada de programare (verificarea financiară).

Legalitatea și regularitatea cheltuielilor aferente FEADR sunt asigurate prin procedura de verificare a conformității, 
independent de închidere. Dacă procedura de verificare a conformității identifică deficiențe în gestionarea și con-
trolul cheltuielilor, Comisia aplică corecții financiare cheltuielilor efectuate cu până la 24 de luni înainte de notifica-
rea Comisiei, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 19.

28
În cazul fondurilor de coeziune, bugetele anuale ale Comisiei sunt protejate prin plata a numai 90 % din cheltuielile 
intermediare. Această măsură este comparabilă cu regula privind plafonul de 95 % din contribuția FEADR la sfârșitul 
perioadei de programare [articolul 34 din Regulamentul(UE) nr. 1306/2013].

FEADR nu dispune de acest sistem de prefinanțare suplimentar, verificat anual, prin urmare nu există necesitatea de 
a se reține sume din plățile intermediare înainte de a se atinge un nivel de punere în aplicare de 95 %.

29
O eventuală aliniere suplimentară ar trebui să respecte necesitatea de a menține coerența între cei doi piloni ai PAC.

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 20.

32
În cazul politicii de coeziune, scopul închiderii este deja clar indicat în regulamentele pentru perioada 2014-2020.
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33
În ceea ce privește politica de coeziune, regulamentul prevede o perioadă de trei ani după plata soldului în care 
trebuie să se păstreze documentele justificative și în care se pot efectua audituri și se pot aplica corecțiile financiare 
rezultate.

În domeniul dezvoltării rurale, beneficiarii au obligația să mențină investiția cofinanțată timp de cinci ani de la data 
plății, iar statele membre au obligația să recupereze sumele cheltuite nejustificat. Comisia trebuie să fie în măsură să 
verifice conformitatea cu aceste obligații și să impună corecții financiare dacă se constată încălcări.

Orientările privind închiderea programelor derulate în sectorul dezvoltării rurale în perioada 2007-2013 prevăd clar 
continuarea auditurilor de conformitate independent de închidere. Corecțiile financiare nu afectează calculul sol-
dului final. Corecțiile financiare au valorile stabilite prin deciziile Comisiei de verificare a conformității și se execută 
prin ordine de recuperare (corecții financiare nete).

34
În cazul dezvoltării rurale, nu există niciun temei juridic pentru impunerea corecțiilor financiare pe baza unei rate 
de eroare estimate și cu scopul de a reduce rata de eroare sub pragul de semnificație. Aceasta se poate realiza doar 
prin procedura de verificare a conformității, pe care Comisia o va aplica atunci când este cazul.

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 36.

35
În cazul politicii de coeziune, Comisia calculează riscul rezidual cumulat pentru întreaga perioadă de programare, 
ceea ce permite reducerea riscului de erori sub pragul de semnificație în orice moment în timpul perioadei de pro-
gramare. Autoritățile de audit au obligația să comunice rata riscului rezidual la închidere și, atunci când aceasta este 
semnificativă, autoritățile programului trebuie să realizeze corecțiile financiare suplimentare necesare înainte de 
a depune declarația de închidere finală.

36
În conformitate cu cadrul juridic actual aplicabil în domeniul dezvoltării rurale, se pot adopta decizii de verificare 
a conformității chiar și după închiderea programului. Prin urmare, conceptul „ratei riscului rezidual la închidere” nu 
este incompatibil în prezent cu cadrul legislativ al celui de al doilea pilon al PAC.

Cu toate acestea, raportul anual de activitate al DG AGRI prezintă în fiecare an atât ratele de eroare estimate ale 
tranzacțiilor dintre statele membre și beneficiari, cât și capacitatea de corecție a controalelor și procedurilor ex post 
care conduc la recuperarea sumelor de la beneficiari și la corecții financiare nete. Comparația celor două seturi de 
date permite Comisiei să stabilească riscul rezidual anual la adresa bugetului UE după ce s-au luat în considerare 
toate controalele și corecțiile.

Comisia își menține opinia exprimată în raportul anual de activitate al DG AGRI pentru anul 2015. Într-adevăr, în ceea 
ce privește politica de dezvoltare rurală, trebuie să se realizeze un echilibru între necesitatea de asigurare a legalită-
ții și regularității și obiectivele ambițioase ale politicii, ceea ce conduce uneori la o structură complexă a măsurilor. 
Situația va continua să fie monitorizată îndeaproape, iar Comisia se angajează să sprijine statele membre în comba-
terea cauzelor principale ale erorilor.
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37
Raportul anual de activitate al DG AGRI prezintă în fiecare an o rată de eroare ajustată și o sumă estimată a fi expusă 
riscului în domeniul dezvoltării rurale. Se calculează o rată de eroare ajustată la nivel de agenție de plăți, care este 
cumulată apoi la nivel de domeniu de activitate.

Potrivit normelor actuale care guvernează cheltuielile PAC (inclusiv în domeniul dezvoltării rurale), asigurarea lega-
lității și regularității rezultă din procedura de verificare a conformității și nu din calculul ratei de eroare reziduale la 
închidere.

Procedura de verificare a conformității este inițiată atunci când organismul de certificare raportează o eroare totală 
la nivel de fond ce depășește pragul de semnificație. Corecțiile financiare se aplică în urma confirmării constatărilor 
organismelor de certificare.

38
Pentru programele din perioada 2014-2020, se certifică anual un bloc de cheltuieli în conturi, care va face obiectul 
acceptării/verificării anuale și examinării suplimentare a legalității și regularității. Cheltuielile nu mai sunt certificate 
cumulat pe parcursul perioadei de programare, prin urmare, la închidere, nu mai este necesar să se calculeze o rată 
a riscului rezidual cumulată sau să se solicite o opinie de audit asupra întregii perioade de programare. În domeniul 
coeziunii, pentru ultimul an din perioadă, autoritățile de audit vor prezenta rata riscului rezidual anual și vor emite 
ultima lor opinie de audit anuală pe baza acesteia. În domeniul dezvoltării rurale, organismele de certificare vor 
prezenta ratele de eroare și ratele de neconformitate în ultima lor opinie de audit anuală.

39
Parlamentul European și Consiliul sunt informate prin rapoartele anuale de activitate cu privire la progresele înregis-
trate în închiderea programelor din domeniile coeziunii și dezvoltării rurale.

40
Comisia subliniază că procesul de închidere ar trebui să aibă scopul de a clarifica și soluționa toate problemele 
nerezolvate ce privesc activitățile de control și constatările de audit și consideră că întreaga activitate de audit acu-
mulată în decursul perioadei de programare și la închidere va asigura un nivel suficient al asigurării la închidere, fără 
a mai fi necesare alte activități de audit ulterioare.

În ceea ce privește perioada 2007-2013, planul de audit din ultimii ani, 2015-2016, vizează clar verificarea nivelului de 
pregătire al statelor membre în vederea închiderii, concentrându-se pe repetarea auditurilor efectuate de autori-
tățile de audit, dar și pe efectuarea de audituri privind programele operaționale riscante și fiabilitatea retragerilor 
și recuperărilor raportate de statele membre. Cu toate acestea, auditurile ulterioare închiderii nu sunt excluse, în 
funcție de evaluarea oricărui risc rămas după analizarea documentelor de închidere.

43
Comisia consideră că structura actuală a procedurii de verificare a conformității asigură o protecție adecvată a inte-
reselor financiare ale bugetului UE.

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 24.
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46
Comisia consideră că procesul de închidere ar dura mai mult și ar necesita mult mai multe resurse dacă ar trebui să 
acopere și raportarea finală și evaluarea programului, inclusiv monitorizarea și analiza realizărilor și rezultatelor obți-
nute pe întreaga perioadă.

48
Cadrul juridic aplicabil politicii de coeziune în perioada 2007-2013 nu permite condiționarea plăților de rezultate 
sau de realizări, iar secțiunea 5.2.6 din orientările privind închiderea impune raportarea sistematică a indicatorilor 
pentru fiecare axă prioritară atunci când realizările diferă cu peste 25 % de obiective, inclusiv prezentarea motivelor 
pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele și nu s-au întreprins acțiuni corective.

Statele membre ar trebui să prezinte explicații și justificări ale abaterilor de la atingerea indicatorilor. Aplicarea unei 
corecții financiare se poate decide de la caz la caz atunci când abaterile reprezintă cazuri menționate în articolul 99 
din Regulamentul general (nereguli, deficiențe grave ale sistemelor de gestiune și control).

Abordarea orientată spre realizări și rezultate a fost introdusă la scară mai largă în perioada 2014-2020 în ambele 
domenii de politică (a se vedea punctul 52). Această abordare a fost consolidată prin introducerea unei rezerve de 
performanță în valoare de 6 % din bugetul programului. Cadrul de performanță se bazează, într-adevăr, pe ele-
mentele orientării spre rezultate. Obiectivul său este de a oferi stimulente managerilor de program și de prioritate 
pentru a-i încuraja să obțină rezultatele aflate sub controlul lor. Cadrul de performanță va recompensa programele 
care înregistrează progrese corespunzătoare în atingerea obiectivelor prin alocarea rezervei de performanță, însă va 
declanșa, de asemenea, măsuri în cazul priorităților care nu progresează corespunzător. Pentru acești indicatori s-au 
stabilit obiective de etapă care trebuie să fie atinse înainte de sfârșitul anului 2018, precum și obiective de atins îna-
inte de sfârșitul lui 2023. Alocarea rezervei depinde de atingerea obiectivelor de etapă stabilite la nivelul priorităților 
programului [articolul 20 și articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]. Dacă obiectivele nu sunt 
atinse, Comisia poate, de asemenea, să aplice corecții financiare prin crearea unei legături între plăți și realizările și 
rezultatele obținute efectiv.

49
Comisia consideră că secțiunea 3.5 din orientările privind închiderea explică cu claritate modul de tratare a ope-
rațiunilor nefinalizate.

În ceea ce privește consecințele financiare ale neîndeplinirii obiectivelor stabilite în programe, Comisia face referire 
la Întrebările și răspunsurile privind închiderea2 (a se vedea răspunsurile la întrebările 200-205), care precizează că 
statele membre ar trebui să raporteze în raportul final de punere în aplicare privind programul realizările măsurate 
prin indicatori fizici și financiari și să ofere informații despre acești indicatori. Numai atunci când există o diferență 
semnificativă trebuie să se prezinte o explicație și o justificare, potrivit cerințelor orientărilor privind închiderea.

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 48.

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/closure_2007_2013/qa_closure20072013_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/closure_2007_2013/qa_closure20072013_en.pdf
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50
Comisia a oferit îndrumări relevante statelor membre cu privire la acest subiect, de exemplu, în cadrul comitetului 
pentru dezvoltare rurală și al grupului de experți de evaluare.

51
În conformitate cu orientările privind închiderea în domeniul coeziunii, la data depunerii documentelor de închi-
dere, statele membre trebuie să se asigure că toate proiectele cuprinse în închiderea programelor funcționează, 
adică sunt finalizate și în uz. Comisia prevede o excepție în cazul proiectelor nefuncționale și al proiectelor eta-
pizate, care vor fi monitorizate (anexele III, IV și V). Acestea vor completa datele raportate cu privire la atingerea 
obiectivelor.

Mai precis, etapizarea și implementarea sa concretă au făcut obiectul mai multor răspunsuri oferite în documentul 
„Întrebări și răspunsuri” privind închiderea, cursurile de formare în vederea închiderii și asistența specifică furnizată 
statelor membre în contextul grupului operativ pentru îmbunătățirea punerii în aplicare.

În domeniul dezvoltării rurale, raportarea atingerii obiectivelor se realizează în ultimul raport anual privind progre-
sele înregistrate (tabelul G.3 transmis de statele membre indică nivelul de atingere a acestor obiective). Evaluările 
ex post vor lua în considerare acești indicatori și atingerea obiectivelor.

52
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 48.

Cadrul de performanță prevede un mecanism de monitorizare a măsurii în care procesul de punere în aplicare 
a priorităților evoluează în parametri. Rezerva de performanță reprezintă un stimulent pentru atingerea obiectivelor 
de etapă, care sunt în mod necesar o condiție prealabilă pentru obținerea rezultatelor scontate. Rezerva de perfor-
manță este doar unul dintre elementele care sprijină o concentrare mai pronunțată asupra rezultatelor. Elementul 
esențial al orientării către rezultate este logica de intervenție inclusă în fiecare program, cu indicatori de realizare și 
de rezultat asociați.

Comisia face trimitere, de asemenea, la observațiile cuprinse în Capitolul III din Raportul anual al Curții de Conturi 
pentru anul 2014.

Comisia remarcă și faptul că termenul pentru evaluarea ex post a programului sustenabil este abia 31 decembrie 
2024 (articolul 57 din Regulamentul nr. 1303/2013). În plus, concluziile Raportului de punere în aplicare pentru anul 
2019 vor evalua progresul înregistrat către atingerea obiectivelor programelor și contribuția acestuia la strate-
gia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Acesta va fi susținut și de introducerea 
evaluării performanței.

54
Comisia consideră că responsabilitatea și transparența necesare la punerea în aplicare a programelor sunt prevăzute 
anual în rapoartele anuale de activitate (RAA) ale direcțiilor generale respective. Aceste RAA prezintă în fiecare an 
toate detaliile privind performanțele și aspectele financiare ale programelor respective.
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55
A se vedea răspunsurile Comisiei de la punctele 54 și 39.

56
Autoritatea bugetară va fi informată cu privire la rezultatul procesului de închidere a perioadei 2007-2013 prin 
rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale respective.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 57 și 58
Comisia confirmă că închiderea ar trebui, într-adevăr, să aibă loc cât mai curând posibil; cu toate acestea, statele 
membre au nevoie de timp suficient pentru a-și finaliza acțiunile înainte de a depune pachetul de închidere. În plus, 
închiderea poate să înceapă doar după depunerea documentelor de închidere. Comisia consideră că este esențial să 
se aloce timp și resurse suficiente pentru sarcinile conexe.

Va exista întotdeauna o suprapunere a activităților ce privesc două perioade. Înainte de încheierea unei perioade, 
trebuie să înceapă lucrul la altă perioadă. Ar exista riscul de apariție a unei lacune între perioadele de programare.

Gestionarea programelor din sectorul politicii de coeziune este complexă și multe circumstanțe se schimbă în 
decursul perioadei de programare de șapte ani. Din acest motiv, pot apărea întârzieri în pregătirea și punerea în 
aplicare a proiectelor. Acest lucru este ilustrat de criza financiară din 2008, când Comisia a permis statelor membre 
să prelungească suplimentar perioada de eligibilitate pentru a putea finaliza proiectele care au suferit întârzieri din 
cauza crizei. Continuarea perioadei de eligibilitate după sfârșitul perioadei de programare de șapte ani oferă state-
lor membre posibilitatea să finalizeze proiectele care s-au confruntat cu întârzieri și, astfel, maximizează impactul 
contribuției de la bugetul Uniunii.

59
Comisia remarcă faptul că exercițiul de închidere a perioadei 2014-2020 va fi simplificat prin acceptarea anu-
ală a conturilor. Acesta a fost obiectivul expres al legislatorului atunci când a adoptat normele pentru perioada 
2014-2020 pe baza experienței rezultate din perioadele anterioare.

Cadrul financiar definește angajamentele bugetare anuale, care sunt distribuite în perioada de 7 ani. Este normal ca 
plățile din cadrul proiectelor multianuale să nu poată urma cu strictețe ritmul angajamentelor.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 60-62
Comisia remarcă faptul că termenele-limită menționate de Curte sunt termene-limită legale, prevăzute în Regula-
mentul general în sectorul coeziunii, și au caracter juridic obligatoriu pentru Comisie.
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64
Trebuie menționat faptul că punerea în aplicare pe teren se poate realiza în lipsa transmiterii plăților din partea UE.

Selecția proiectului și cheltuielile din teren oferă o imagine mai exactă asupra implementării decât plățile din partea 
UE. Rata de selecție a proiectelor s-a dublat în prima jumătate a anului 2016, de la 8 % la 15 %, ceea ce dovedește 
că punerea în aplicare pe teren a demarat. Până în iunie 2016, se acordaseră deja 48 de miliarde EUR din fonduri UE 
pentru circa 200 000 de proiecte concrete aflate deja în curs de implementare pe teren. Împreună cu cofinanțarea 
de la nivel național, s-au investit deja peste 68 de miliarde EUR în economia reală, creându-se locuri de muncă și 
creștere în întreaga Europă. Unele țări au performanțe semnificativ superioare acestor cifre (de exemplu, Irlanda, 
Suedia, Danemarca, Finlanda). Aceste sume de prefinanțare au transferat în mare măsură acoperirea cheltuielilor pe 
teren. Deși este posibil ca suprapunerea perioadelor să nu fie utilă, diferențele semnificative înregistrate în statele 
membre în ceea ce privește punerea în aplicare indică existența unor factori mai relevanți în acest sens (și anume, 
capacitățile administrative).

65
Comisia consideră că mecanismele de tranziție și suprapunerea perioadelor sunt necesare pentru a asigura continu-
area corespunzătoare a politicilor și o mai bună punere în aplicare a programelor. Prelungirea suplimentară (de la 
n+2 la n+3) a oferit mai multă flexibilitate în punerea în aplicare a programelor și în asigurarea atingerii obiectivelor 
de politică. Suprapunerea perioadelor reduce presiunea asupra resurselor și vârfurile de volum de lucru.

Comisia reamintește că închiderea este o cerință legală prevăzută în regulamentele UE, în vederea căreia direcțiile 
generale se pregătesc cât mai eficient cu putință în contextul reducerilor de personal, însă pregătirea estimărilor de 
costuri sau urmărirea costurilor închiderii nu este considerată relevantă sau de dorit. Comisia nu raportează costurile 
unor activități specifice, ci costurile administrative globale ale tuturor activităților sale.

Încă din 2014, Comisia a atras atenția statelor membre asupra importanței resurselor alocate închiderii în cadrul dife-
ritelor reuniuni cu statele membre (și anume, reuniunile Grupului de omologi și reuniunile de coordonare anuale) și 
prin intermediul cursurilor de formare și seminariilor organizate pentru toate statele membre cu privire la închide-
rea programelor din sectorul coeziunii din perioada 2007-2013.

În contextul gestiunii partajate, resursele alocate închiderii sunt responsabilitatea statelor membre; acestea sunt 
responsabile pentru propriile activități de planificare și monitorizare.

66
În ambele domenii de politică, resursele de asistență tehnică sunt disponibile pentru exercițiul de închidere și 
pot finanța activitățile aferente închiderii indiferent de perioadă (și anume, resursele de asistență tehnică pentru 
perioada 2014-2020 sunt disponibile și pentru realizarea activităților de închidere a perioadei 2007-2013). Comisia 
consideră, de asemenea, că termenele-limită recomandate de orientările privind închiderea au scopul de a sprijini 
diferitele autorități în îndeplinirea la timp a sarcinilor lor, cu respectarea cadrului de reglementare temporal aplica-
bil închiderii.

Reducerea perioadei de suprapunere ar crește și mai mult presiunea timpului și perioadele de vârf de activitate.
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67
Problema reorganizării administrative în cadrul autorităților naționale a fost ridicată în timpul seminariilor organi-
zate în statele membre, iar Comisia a reiterat la acea dată necesitatea personalului dedicat activităților de închidere.

A se vedea, de asemenea, răspunsurile Comisiei la punctele 65 și 66.

68
Comisia remarcă faptul că procesul de închidere a perioadei de programare 2014-2020 va fi simplificat și mai mult 
prin acceptarea anuală a conturilor și examinarea suplimentară a aspectelor privind legalitatea și regularitatea. În 
special, ultimul an va avea în vedere doar închiderea blocului de cheltuieli certificate pentru ultimul an fiscal.

69
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 20.

70
În vederea reglementării mecanismelor de tranziție, va fi întotdeauna necesar să se respecte reguli care se aplică în 
două perioade de programare diferite și, foarte probabil, unele reguli specifice (din punctul de vedere al derogări-
lor) pentru a se clarifica suplimentar sau a se permite anumite angajamente sau utilizări ale fondurilor.

75
În 2016, Comisia a continuat să ofere asistență specifică autorităților din statele membre care au solicitat acest lucru 
(sesiunile privind închiderea din 2015 și 2016 din cadrul reuniunilor Grupului de omologi cu autoritățile de audit și 
clarificările suplimentare furnizate în scris).

În cazul FEADR, s-a elaborat documentul Întrebări și răspunsuri, care a răspuns celor mai frecvente întrebări și 
subiecte ridicate de statele membre. Pe lângă conferința la închidere, în 2015 s-a organizat, timp de două zile, un alt 
grup de experți pentru agențiile de plăți și organismele de certificare.

77
Regulamentul general în domeniul coeziunii nu precizează toate aspectele procedurilor contradictorii între Comisie 
și statele membre, însă acestea au fost abordate în orientările privind închiderea.

În vederea accelerării procesului, orientările privind închiderea acordă statelor membre un termen de două luni, 
care poate fi prelungit la cerere cu încă două luni, pentru a răspunde întrebărilor Comisiei.

Plățile către beneficiari sunt prevăzute în Regulamentul pentru perioada 2007-2013 (articolul 80 din Regulamentul 
general), chiar dacă numărul de zile nu este reflectat; Regulamentul prevede că trebuie să se efectueze în cele mai 
scurte termene și integral. Regulamentul pentru perioada 2014-2020 stabilește un termen-limită de 90 de zile pen-
tru efectuarea plăților către beneficiari.

DG REGIO este în curs de adoptare a deciziilor asupra proiectelor majore rămase, cu intenția de a finaliza acest pro-
ces până la sfârșitul anului 2016.
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78
În sectorul coeziunii, orientările privind închiderea (punctul 5.2) stabilesc un termen-limită pentru observațiile 
asupra raportului final, aplicabil atât Comisiei, cât și statelor membre. În plus, orientările privind închiderea pre-
văd că, dacă statul membru nu este în măsură să îmbunătățească raportul final, Comisia va respinge raportul și va 
efectua închiderea pe baza documentelor disponibile. În același timp, Comisia poate aplica unele corecții financiare 
în contextul articolului 99 din Regulamentul general. Posibilitatea Comisiei de a respinge raportul și posibilitatea 
de aplicare a unor corecții financiare reprezintă un stimulent pentru statele membre de a răspunde în timp util la 
solicitările Comisiei.

79
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 78.

În cazul dezvoltării rurale, examinarea ultimului raport anual privind progresele înregistrate nu întârzie procesul de 
închidere. Soldul poate fi plătit după verificarea tuturor conturilor și atunci când raportul anual privind progresele 
înregistrate este considerat admisibil.

81
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 78.

82
Un stat membru înregistrează sau nu cheltuieli ce depășesc alocarea programului în funcție de condițiile de punere 
în aplicare și de abordarea aplicării suprarezervării. Această decizie trebuie să fie luată înainte de data de încheiere 
a eligibilității, și anume 31 decembrie 2015.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 84 și 85
În conformitate cu articolul 80 din Regulamentul 1083/2006, statele membre trebuie să se asigure că beneficiarii 
primesc suma totală a participării publice în cele mai scurte termene și integral. Acesta este mesajul transmis de 
Comisie statelor membre cu ocazia seminariilor privind închiderea. Acest aspect a fost abordat în perioada de pro-
gramare 2014-2020 (articolul 132 din Regulamentul 1303/2013, care prevede că, sub rezerva disponibilității fondu-
rilor din prefinanțarea inițială și anuală și plățile intermediare, autoritatea de management trebuie să se asigure că 
beneficiarul primește valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile datorate în întregime și cel târziu la 90 de zile 
de la data depunerii cererii de plată de către beneficiari).

86
Comisia consideră că statele membre menționate în exemplul din caseta 2 fie au abordat cu prudență plățile efec-
tuate către beneficiarii FSE (plata soldului doar după verificarea detaliată a tuturor cheltuielilor), fie plătiseră avansu-
rile la cererea beneficiarilor, ceea ce a permis executarea corespunzătoare a proiectelor respective.

În plus, Comisia remarcă faptul că s-au adoptat măsuri pentru evitarea întârzierii plăților în perioada de programare 
2014-2020 (a se vedea răspunsul Comisiei la punctul 85).



Răspunsul Comisiei 85

89
Orientările au scopul de a clarifica modul în care Comisia înțelege prevederile aplicabile, precum și așteptările sale; 
prin urmare, nu pot fi considerate o cerință suplimentară. Orientările conțin, de asemenea, unele recomandări 
adresate statelor membre, care, dacă sunt urmate, ar facilita procesul de închidere. Astfel, orientările oferă statelor 
membre norme mai consecvente și mai transparente și, prin urmare, o asigurare cu privire la cerințele Comisiei la 
închidere. Ele stabilesc o înțelegere comună a modului în care Comisia interpretează Regulamentul, care ar trebui să 
contribuie la evitarea conflictelor între Comisie și statele membre în timpul procesului de închidere. Orientările au 
caracter obligatoriu doar pentru Comisie, nu și pentru statele membre.

90
Comisia remarcă faptul că majoritatea autorităților consultate nu consideră că orientările impun cerințe 
suplimentare.

În plus, punctele nu sunt cerințe noi; cu toate acestea, a fost necesară clarificarea anumitor detalii pentru a conso-
lida asigurarea la închidere cu privire la anumite probleme și la legalitate și regularitate.

91
Clarificarea privind finalizarea operațiunii și funcționalitatea acesteia la închidere are scopul să asigure (în spiritul 
articolului 57 din Regulamentul general) eficacitatea cheltuirii fondurilor UE în vederea atingerii obiectivelor defi-
nite în programe. Conceptul proiectelor nefuncționale și tratamentul aplicat acestora au fost deja puse în practică la 
închiderea programelor din perioada 2000-2006.

În ceea ce privește rata riscului rezidual, orientările privind închiderea precizează că, în vederea emiterii opiniei de 
audit la închidere de către autoritatea de audit, aceasta poate lua în considerare corecțiile financiare aplicate înainte 
de depunerea documentelor de închidere. Încă din 2011, Comisia însăși calculează rata de eroare cumulată, care 
a reprezentat o condiție pentru formularea rezervelor în rapoartele anuale de activitate. Astfel, se atenuează și mai 
mult riscurile la închidere și se oferă informații privind nivelul erorilor rămase în cheltuielile certificate cumulate (a 
se vedea punctul 91).

Conceptul fazării a fost prezent în orientările privind închiderea încă de la prima adoptare a acestuia. Fazarea proce-
selor este motivată prin necesitatea de a asigura continuitatea investițiilor de la o perioadă de programare la alta, de 
a reduce ciclul artificial al cererii de investiții (care conduce la prețuri ridicate) antrenat de ciclul de programare de 7 
ani și de a asigura atingerea obiectivului final.

Comisia consideră că orientările privind închiderea clarifică adecvat regulile specifice fazării proiectelor non-majore 
și că aceasta nu va complica procesul de închidere.

În ceea ce privește instrumentele financiare, decizia de modificare a orientărilor privind închiderea ale Comisiei nu 
va afecta prevederile Regulamentului nr. 1083/2006, potrivit cărora contribuția din fonduri în cadrul instrumentelor 
financiare trebuie să fi fost plătită cel târziu la 31 decembrie 2015. Prin urmare, îndrumările au furnizat doar clarifi-
cări ale regulilor existente. A se vedea, de asemenea, răspunsurile Comisiei la punctul 6.45 și recomandarea 3 din 
Raportul anual al Curții pentru 2015.
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Răspunsul comun al Comisiei la punctele 98 și 99
Termenele-limită recomandate în orientările Comisiei privind închiderea în sectorul coeziunii au scopul de a sprijini 
diferitele autorități să-și îndeplinească sarcinile la timp.

Statelor membre le revine responsabilitatea de a asigura distribuirea adecvată a sarcinilor și coordonarea în cadrul 
administrației naționale.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 100 și 101
În documentul „Întrebări și răspunsuri” privind închiderea adresat statelor membre (întrebarea 98), Comisia con-
firmă că acest decalaj este un factor de luat în considerare de către autoritatea de management cu privire la instru-
mentele financiare, pentru a permite autorității de certificare și autorității de audit să își finalizeze activitățile la 
timp. S-a recomandat ca autoritatea de certificare să trimită autorității de audit ultima solicitare de plată intermedi-
ară (inclusiv cheltuielile care vor fi certificate la închidere) până la 30 iunie 2016 pentru a-i permite acesteia din urmă 
să desfășoare activitățile de audit necesare. Comisia a adresat autorităților de audit instrucțiuni specifice în acest 
sens, de exemplu, în cadrul reuniunii Grupului de omologi care a avut loc la Riga în septembrie 2015.

105
Comisia acordă deja o atenție specială validării modificărilor ratelor de eroare raportate anterior. În cazul programe-
lor operaționale cu un nivel de risc mai ridicat, se efectuează activități de audit specifice înainte de închidere.

Curtea a examinat încă din 2010 evaluarea de către Comisie a ratelor de eroare comunicate prin rapoartele de con-
trol anuale furnizate de autoritățile naționale.

107
În conformitate cu articolul 78 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, contribuția fondurilor la instrumen-
tele financiare este inclusă în cererile de plată transmise Comisiei. Potrivit orientărilor Comisiei, aceste cheltuieli tre-
buie să fie întotdeauna incluse în aspectele auditate. În plus, potrivit prevederilor metodologiei de audit convenite, 
autoritățile de audit pot efectua audituri tematice asupra instrumentelor financiare, care acoperă atât constituirea 
fondului, cât și punerea în aplicare efectivă a proiectelor, prin auditarea unui eșantion de tranzacții la nivelul inter-
mediarilor financiari și/sau al beneficiarilor finali. În vederea realizării declarației la închidere, autoritățile de audit 
vor trebui să obțină asigurarea legalității și regularității nu doar cu referire la contribuția la nivel de PO la fondurile 
de implementare a instrumentelor financiare, ci și cu referire la utilizarea contribuției la nivel de PO prin tranzacțiile 
subiacente implementate de beneficiarii finali.

În cazul FEADR, Comisia a solicitat organismelor de certificare să confirme, pentru ultima verificare a conturilor, 
eligibilitatea cheltuielilor aferente instrumentelor financiare.

Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 100.
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108
În ceea ce privește dezvoltarea rurală, agențiile de plată și organismele de certificare ar trebui să verifice utiliza-
rea efectivă a tranșei anterioare înainte de a acorda plata următoare. În plus, cerințele de raportare cuprinzătoare 
stabilite prin articolul 46 din Regulamentul nr. 1303/2013 asigură, de asemenea, punerea în aplicare și gestiunea 
financiară corespunzătoare.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 109 și 110
Standardele naționale și internaționale impun plata avansurilor la semnarea contractelor. Prin urmare, plata avansu-
lui este o cerință prealabilă pentru demararea implementării lucrărilor și serviciilor.

111
Avansurile contractuale sunt eligibile doar în măsura în care sunt plătite cu respectarea normelor naționale și 
a practicilor obișnuite de pe piață. Prin urmare, este improbabil ca acestea să reprezinte procente ridicate, iar, în caz 
contrar, acestea sunt justificate de condițiile pieței.

Comisia a stabilit că plățile în avans sunt eligibile doar dacă valoarea fizică a implementării corespunzătoare este 
cel puțin egală cu avansurile la închidere. Acesta este un element care trebuie să fie deja verificat prin verificările 
gestiunii. În acest sens, autoritățile naționale trebuie să verifice că plățile se efectuează pe baza deciziei de acordare 
și că plățile au fost transformate în lucrări sau servicii reale.

Acest aspect a fost deja clarificat în perioada de programare 2000-2006.

Asigurarea de audit furnizată de autoritățile de audit la închidere va acoperi și problema avansurilor contractuale și 
verificarea eligibilității acestora de către autoritățile de management, după cum s-a reamintit tuturor autorităților de 
audit în cadrul reuniunii de coordonare anuală din 2016 și al reuniunii Grupului de omologi din septembrie 2016 (a 
se vedea punctul 113).

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 114 și 115
Comisia reamintește faptul că obligația de a notifica măsurile de ajutor de stat revine statelor membre, iar decizia 
Comisiei referitoare la un proiect major nu este o decizie referitoare la conformitatea acelui proiect major cu nor-
mele privind ajutoarele de stat.

Cu toate acestea, notificarea ajutorului de stat este necesară doar pentru un număr limitat de proiecte majore (noti-
ficarea nu este necesară, de exemplu, dacă nu este implicat niciun ajutor de stat sau dacă proiectul se încadrează 
într-un regulament de exceptare pe categorii sau într-o schemă de ajutor aprobată).

Mai mult, trebuie să se facă distincție între situația anterioară și cea ulterioară hotărârii Leipzig Halle și între perioa-
dele de programare 2007-2013 și, respectiv, 2014-2020.
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Comisia remarcă, de asemenea, faptul că DG REGIO se consultă încă din 2012 cu DG COMP cu privire la deciziile asu-
pra proiectelor majore, în cadrul consultărilor oficiale interservicii, deși nu într-o manieră sistematică.

În urma hotărârii Leipzig Halle, DG REGIO și DG COMP și-au intensificat colaborarea în vederea evaluării cererilor 
de proiecte majore. Comisia evidențiază faptul că nu există niciun proiect major pentru care Comisia să fi adoptat 
o decizie de aprobare a finanțării prin FEDR sau prin Fondul de coeziune în ultimii ani și pentru care, ulterior, să fi 
fost adoptată o decizie negativă în temeiul normelor privind ajutoarele de stat. Acest lucru arată că mecanismele de 
cooperare instituite funcționează bine în practică.

Concluzii și recomandări

Recomandarea 1
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia nu este în măsură, în această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legisla-
tive pentru perioada post-2020.

S-au depus deja eforturi semnificative în vederea armonizării normelor pentru fondurile ESI în perioada 2014-2020, 
atât în ceea ce privește exercițiile contabile anuale, cât și în ceea ce privește închiderea. Comisia va încerca să armo-
nizeze și mai mult reglementările aplicabile fondurilor, inclusiv cu privire la terminologie, asigurare și procesele de 
închidere, ori de câte ori aceasta permite îmbunătățirea gestionării fondurilor UE și ajută la simplificarea și creșterea 
eficienței implementării în statele membre și în regiuni.

Comisia consideră că alinierea mecanismelor din domeniile dezvoltării rurale și coeziunii nu trebuie să submineze 
consecvența punerii în aplicare a PAC. Importanța menținerii sinergiei obținute între cei doi piloni (FEGA și FEADR) 
a fost recunoscută de legiuitor (considerentul 4 din Regulamentul 1303/20133). Verificarea conformității este dis-
tinctă de verificarea financiară anuală pentru ambii piloni ai PAC.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 119 și 120
În domeniul dezvoltării rurale, Comisia nu a primit din partea statelor membre nicio reclamație privind decalajele 
dintre așteptări și realitate. Exercițiul de închidere este menit să soluționeze problemele financiare. Acesta este un 
exercițiu separat de verificarea conformității.

În conformitate cu legislația aplicabilă [articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013], procedurile de verifi-
care a conformității vizează cele 24 de luni care precedă demararea anchetei. Statele membre sunt familiarizate 
cu organizarea sistemului. Acestea primesc informații clare despre perioada care face obiectul fiecărei anchete. Și 
în perioada de programare anterioară au existat, în domeniul dezvoltării rurale, corecții financiare adoptate după 
închiderea perioadei 2000-2006. Statele membre nu au pus sub semnul întrebării planificarea în timp a deciziilor de 
aplicare a corecțiilor financiare.

3 „În ceea ce privește politica agricolă comună (PAC), s-a obținut deja o sinergie semnificativă prin armonizarea și alinierea normelor privind 
gestiunea și controlul pentru primul pilon (Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA) și pentru al doilea pilon (FEADR) al PAC. Prin urmare, 
este necesar să se mențină legătura puternică dintre FEGA și FEADR și să se susțină structurile deja existente în statele membre.”
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121
În ceea ce privește cheltuielile PAC, inclusiv cele din domeniul dezvoltării rurale, distincția dintre verificarea finan-
ciară anuală și procedurile de închidere, pe de o parte, și procedura de verificare a conformității, pe de altă parte, 
a fost instituită de legiuitor pentru perioada 2007-2013 și a fost confirmată pentru perioada 2014-2020.Distincția 
între problemele legate de responsabilitate și cele legate de legalitate și regularitate s-a dovedit eficace și eficientă.

122
Comisia consideră că o astfel de raportare specifică privind rezultatul final al închiderii pentru perioada de program 
în ansamblu se poate realiza în contextul Rapoartelor anuale de activitate ale direcțiilor generale respective.

123
Comisia face trimitere la răspunsurile sale de la punctele 40 și 54.

În sectorul politicii de coeziune, Rapoartele anuale de activitate prezintă detalii despre procesele interne menite 
să asigure gestionarea adecvată a riscurilor legate de legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, luând 
în considerare caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților respective. În acest sens, obiectivul 
controlului în perioada 2007-2013 a fost asigurarea faptului că suma riscurilor reziduale cumulate pentru fiecare 
program nu depășește 2 %, pe baza tuturor rezultatelor de audit disponibile. Pentru perioada 2014-2020, regula-
mentul introduce acceptarea anuală a conturilor și, în consecință, acceptarea anuală de către Comisie a blocurilor de 
cheltuieli legale și conforme, precum și acceptarea unui raport final de punere în aplicare pentru fiecare program, 
drept condiție a acceptării soldului final.

În cazul FEADR, atât în perioada 2007-2013, cât și în perioada 2014-2020, legiuitorul a prevăzut închiderea pe baza 
verificării financiare anuale a conturilor, cu posibilitatea de aplicare a unor corecții financiare prin intermediul audi-
turilor de conformitate, efectuate după plata soldului final. Rapoartele anuale de activitate vor continua să prezinte 
detalii privind performanțele măsurilor de dezvoltare rurală și să raporteze asupra conformității pe baza exercițiilor 
anuale de verificare financiară și a rezultatelor auditurilor de conformitate.

Comisia nu este în măsură, în această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legisla-
tive pentru perioada post-2020.

125
În domeniul dezvoltării rurale, Comisia a instituit procese menite să asigure gestionarea adecvată a riscurilor legate 
de legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, luând în considerare caracterul multianual al programelor, 
precum și natura plăților respective, cu obiectivul ca riscul rămas la adresa bugetului UE să nu depășească 2 %.

Legalitatea și regularitatea cheltuielilor sunt verificate prin procedura de verificare a conformității, care se desfă-
șoară separat și independent de exercițiul de închidere. Corecțiile financiare sunt impuse în urma procedurii de 
verificare a conformității.

În conformitate cu cadrul juridic actual, se pot adopta decizii de verificare a conformității chiar și după închiderea 
programului.
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Răspunsul comun al Comisiei la punctele 126 și 127
În perioada 2007-2013, nu există, într-adevăr, niciun temei legal care să permită Comisiei să creeze o legătură directă 
între plata soldului final la închidere și realizările efective la nivel de program/axă de prioritate.

Faptul că nu este reglementată o legătură strânsă între performanțe și plăți nu înseamnă că nu se evaluează progra-
mele și performanțele acestora.

În perioada 2014-2020, cadrul de performanță instituit va crea o legătură între plăți și realizările și rezultatele obți-
nute la nivel de axă de prioritate.

Recomandarea 2
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia nu este în măsură, în această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legisla-
tive pentru perioada post-2020.

În cadrul politicii de coeziune, normele instituite pentru perioada de programare 2014-2020 prevăd deja elementele 
solicitate de Curte la ambele liniuțe. 

În ceea ce privește a doua parte a recomandării privind performanța, articolul 22.7 din Regulamentul privind dispo-
zițiile comune permite deja Comisiei să aplice corecții financiare atunci când constată deficiențe grave în atingerea 
obiectivelor privind indicatorii financiari, indicatorii de realizare și etapele-cheie de punere în aplicare stabilite în 
cadrul de performanță.

Comisia consideră că o continuare alinierii diferitelor domenii de politică nu ar trebui să submineze sinergia obți-
nută în gestionarea celor două fonduri din cadrul PAC – FEGA și FEADR. Importanța menținerii sinergiei obținute 
între cei doi piloni (FEGA și FEADR) a fost recunoscută de legiuitor (considerentul 4 din Regulamentul 1303/20134).

Recomandarea 3
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia va continua să informeze autoritatea bugetară în condiții de transparență deplină cu privire la punerea în 
aplicare a programului, inclusiv cu privire la rezultatul închiderii. Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură, în 
această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legislative pentru perioada post-2020.

4 „În ceea ce privește politica agricolă comună (PAC), s-a obținut deja o sinergie semnificativă prin armonizarea și alinierea normelor privind 
gestiunea și controlul pentru primul pilon (Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA) și pentru al doilea pilon (FEADR) al PAC. Prin urmare, 
este necesar să se mențină legătura puternică între FEGA și FEADR și să se susțină structurile deja existente în statele membre.”
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129
Comisia se supune cadrului juridic aplicabil stabilit de legiuitor.

Suprapunerea celor două perioade este necesară având în vedere că implementarea multor operațiuni necesită mai 
mulți ani și că vor exista întotdeauna o etapă de demarare și o etapă de încheiere.

Serviciile Comisiei au încurajat statele membre să crească capacitățile alocate închiderii și să utilizeze în acest scop 
alocările de asistență tehnică pentru perioada 2007-2013 sau 2014-2020.

Procesul de închidere a început cu pregătirea anterioară încheierii perioadei de eligibilitate și a fost în plină desfă-
șurare de îndată ce s-a încheiat perioada de eligibilitate. Într-adevăr, s-au acordat statelor membre încă doi ani (trei 
ani în cazul programelor din perioada 2014-2020) pentru a-și implementa programele. Astfel se poate îmbunătăți 
gestionarea și absorbția programelor luând în considerare necesitatea de punere în aplicare a unor proiecte multia-
nuale, se reduce presiunea asupra autorităților implicate și volumul de lucru al acestora și se poate realiza o tranziție 
mai eficientă de la o perioadă la alta.

130
Comisia este ferm convinsă că punerea în aplicare a politicii va scădea dacă se elimină suprapunerea perioadelor de 
eligibilitate.

131
Perioada mai scurtă prevăzută în sectorul dezvoltării rurale se poate explica prin faptul că procesul de certificare și 
de verificare a conturilor există de peste un deceniu și, în termeni generali, se poate spune că organismele de certifi-
care și agențiile de plăți înțeleg cerințele.

Comisia consideră că este necesar să se realizeze un echilibru între reducerea sarcinii administrative și furnizarea 
asigurării privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor.

Recomandarea 4
Comisia nu acceptă această recomandare.

Comisia este ferm convinsă că, prin eliminarea suprapunerii perioadelor de eligibilitate, punerea în aplicare a poli-
ticii va scădea, posibilitatea de decizie asupra proiectelor multianuale în ultimul an al perioadei de implementare 
se va reduce din cauza sarcinii administrative suplimentare, iar tranziția de la o perioadă la alta va fi perturbată. În 
cazul FEADR, aceasta ar afecta negativ punerea în aplicare corespunzătoare a angajamentelor multianuale în mate-
rie de mediu sau proiectele de creare de noi întreprinderi bazate pe planuri de afaceri multianuale.
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133
Comisia consideră că termenele-limită sunt precizate pentru toate domeniile-cheie relevante pentru închidere.

În domeniul politicii de coeziune, domeniile-cheie relevante pentru închidere sunt punerea în aplicare (abordată 
prin raportul final de punere în aplicare), legalitatea și regularitatea cheltuielilor (abordate prin declarația de închi-
dere și raportul de control final) și, în sfârșit, situația finală a cheltuielilor. Regulamentul indică termenele-limită 
pentru aceste domenii. În special, Comisia are la dispoziție cinci luni pentru a aduce la cunoștința statelor membre 
opinia sa asupra raportului final de punere în aplicare și a declarației de închidere. În ceea ce privește proiectele 
majore din perioada 2007-2013, rămân de aprobat mai puțin de 2 % din totalul acestora.

În domeniul dezvoltării rurale, termenele-limită esențiale sunt subliniate în legislație (de exemplu, transmiterea 
documentelor de închidere, plata finală). Cu toate acestea, nu se precizează unele termene-limită, ceea ce oferă 
timp suficient pentru a asigura corectitudinea deciziei de închidere și protejarea corespunzătoare a bugetului UE.

Recomandarea 5
Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.

Recomandarea 6
Comisia acceptă această recomandare.

Comisia lucrează în prezent la deciziile asupra proiectelor majore rămase din perioada 2007-2013, cu intenția de a le 
adopta, în cea mai mare măsură posibilă, până la sfârșitul lui 2016. S-au instituit proceduri de adoptare a deciziilor 
asupra proiectelor majore în termen de trei luni, potrivit cerințelor regulamentelor. Mai rămân de aprobat mai puțin 
de 2 % din totalul proiectelor majore din perioada 2007-2013.

În ceea ce privește perioada de programare 2014-2020, Comisia a accelerat procesul de tratare a proiectelor majore 
în curs de aprobare în prezent, cu rezultatul unui termen mediu de 110 zile.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 134 și 135
În general, orientările privind închiderea nu pot fi considerate cerințe suplimentare, ci au scopul să clarifice modul în 
care Comisia înțelege prevederile aplicabile, precum și așteptările sale. De asemenea, adresează unele recomandări 
statelor membre, care, dacă sunt urmate, ar trebui să faciliteze procesul de închidere. Astfel, orientările oferă state-
lor membre norme mai consecvente și mai transparente și, prin urmare, o asigurare cu privire la cerințele Comisiei la 
închidere.

Comisia remarcă faptul că, în opinia Curții, aceste clarificări sunt utile și adecvate, de exemplu, în cazul ratei riscului 
rezidual (a se vedea punctele 123 și 135).

Comisia și-a explicat poziția asupra posibilității legale de a lua în considerare cheltuielile eligibile aferente instru-
mentelor financiare la închidere, prevăzută în articolul 78 alineatul 6 din Regulamentul general pentru perioada 
2007-2013. A se vedea răspunsul Comisiei la recomandarea 3 din raportul anual al Curții pentru 2015.

Comisia face referire, de asemenea, la răspunsul său de la punctul 89.
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Comisia consideră că orientările privind închiderea clarifică adecvat regulile specifice fazării proiectelor non-majore 
și că aceasta nu va complica procesul de închidere.

137
Comisia consideră că pregătirile interne în vederea închiderii sunt în grafic în vederea asigurării unui proces de 
închidere corespunzător.

Statelor membre le revine responsabilitatea de a asigura distribuirea adecvată a sarcinilor și coordonarea în cadrul 
administrației naționale.

138
Comisia subliniază faptul că, în vederea închiderii perioadei 2007-2013, riscul reducerilor nejustificate ale ratelor de 
eroare finale raportate de statele membre este atenuat prin emiterea rapoartelor de control anuale și prin aplicarea 
corecțiilor financiare atunci când ratele de eroare reziduală depășesc pragul de semnificație. Comisia analizează 
atent și validează rata de eroare raportată de autoritățile de audit în fiecare an și la închidere. Acest proces este 
verificat anual de Curte.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 139 și 140
Trebuie precizat faptul că notificarea ajutorului de stat este necesară doar pentru un număr limitat de proiecte 
majore (notificarea nu este necesară, de exemplu, dacă nu este implicat niciun ajutor de stat sau dacă proiectul se 
încadrează într-un regulament de exceptare pe categorii sau într-o schemă de ajutor aprobată).

Comisia face referire la răspunsul său la recomandarea 4 din Raportul special nr. 24/2016.

În ceea ce privește verificarea conformității proiectelor majore cu normele privind ajutoarele de stat, Comisia 
a respins recomandarea deoarece consideră că aceasta contravine obiectivelor urmărite de Comisie prin îndrumă-
rile oferite statelor membre în 2012, de a nu reexamina sistematic proiectele asupra cărora s-a decis anterior acelei 
date – lăsând statelor membre posibilitatea de a notifica sau nu – și de a oferi statelor membre și beneficiarilor 
stabilitate în tratarea proiectelor de acest fel.

141
În domeniul dezvoltării rurale, Comisia este conștientă de faptul că riscul declarării unor cheltuieli neeligibile este 
prezent în cadrul instrumentelor financiare, la fel ca în cazul oricărei alte măsuri gestionate de o agenție de plăți.

Cu toate acestea, Comisia ar dori să sublinieze faptul că a avertizat deja statele membre, prin auditurile anterioare, 
cu privire la posibilitatea cheltuielilor neconforme.

Auditurile dedicate închiderii fondurilor garantate au fost deja planificate și pot avea ca rezultat corecții financiare, 
dacă este cazul.

În ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor aferente instrumentelor financiare și avansurile contractuale, s-au oferit 
deja autorităților naționale clarificări specifice în vederea asigurării la închidere.

Cu referire la politica de coeziune, Comisia face trimitere la răspunsurile sale de la punctele 100 și 107.
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Recomandarea 7
Comisia acceptă această recomandare.

Referitor la eligibilitatea cheltuielilor aferente instrumentelor financiare și avansurile contractuale, s-au oferit deja 
autorităților de program clarificări specifice în vederea asigurării la închidere.
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La sfârșitul perioadei de programare, programele din 
domeniile coeziunii și dezvoltării rurale trebuie închise și 
lichidate din punct de vedere financiar. Atât Comisia, cât și 
statele membre au sarcini și responsabilități specifice în 
cadrul procesului de închidere. În cadrul acestui audit, 
Curtea a examinat dacă normele și procedurile pentru 
închidere oferă Comisiei și statelor membre o bază pentru 
a închide programele în mod eficient și în timp util. În 
ansamblu, Curtea a constatat că orientările privind 
închiderea elaborate de Comisie pentru perioada 
2007-2013 și vizând atât coeziunea, cât și dezvoltarea 
rurală ofereau o bază adecvată pentru a permite statelor 
membre să se pregătească în mod eficace pentru 
închidere, însă au fost identificate câteva deficiențe și 
anumite riscuri care trebuie abordate în cadrul exercițiului 
de închidere. Curtea formulează, de asemenea, o serie de 
recomandări cu privire la cadrul legislativ post-2020.

CURTEA DE
CONTURI
EUROPEANĂ


	CUPRINS
	GLOSAR
	SINTEZĂ
	INTRODUCERE
	ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR MULTIANUALE DERULATE ÎN DOMENIILE COEZIUNII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
	RESPONSABILITĂȚILE ÎN CADRUL PROCESULUI DE ÎNCHIDERE: STATELE MEMBRE ȘI COMISIA

	SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI
	OBSERVAȚII
	NORMELE PRIVIND ÎNCHIDEREA AU FOST ÎMBUNĂTĂȚITE, DAR SUNT ÎNCĂ NECESARE MĂSURI CARE SĂ O FACĂ MAI EFICIENTĂ ȘI MAI RAPIDĂ
	MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE ALE MECANISMELOR DE ÎNCHIDERE ÎN DOMENIILE COEZIUNII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ÎNCEPÂND CU PERIOADA 2000-2006
	LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR DIN PERIOADA 2007-2013 DERULATE ÎN DOMENIUL COEZIUNII, DAR SUNT TRATATE SEPARAT DE ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII RURALE
	REALIZĂRILE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE NU SUNT SUFICIENT LUATE ÎN CONSIDERARE LA MOMENTUL ÎNCHIDERII
	PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI NU LE ESTE PREZENTAT UN RAPORT CONSOLIDAT DE ÎNCHIDERE PRIVIND LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA CHELTUIELILOR, PRECUM ȘI REALIZĂRILE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE
	ÎNCHIDEREA ESTE DEMARATĂ NUMAI LA CÂȚIVA ANI DUPĂ SFÂRȘITUL PERIOADEI DE PROGRAMARE DIN CAUZA SUPRAPUNERII PERIOADELOR DE ELIGIBILITATE

	COMISIA A FURNIZAT ÎN TIMP UTIL UN SPRIJIN ADECVAT PENTRU A AJUTA STATELE MEMBRE SĂ SE PREGĂTEASCĂ PENTRU ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR DIN PERIOADA 2007-2013, ÎNSĂ TREBUIE SĂ DEA DOVADĂ ÎN CONTINUARE DE VIGILENȚĂ PENTRU A ASIGURA O IMPLEMENTARE SOLIDĂ DE CĂTRE STATELE MEMBRE
	COMISIA A EMIS ÎN TIMP UTIL ORIENTĂRI CUPRINZĂTOARE PRIVIND ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR AFERENTE PERIOADEI 2007-2013
	ANUMITE CERINȚE PREVĂZUTE ÎN ORIENTĂRILE CARE VIZEAZĂ DOMENIUL COEZIUNII DEPĂȘESC DISPOZIȚIILE NORMATIVE
	STATELE MEMBRE SUNT MULȚUMITE DE SPRIJINUL COMISIEI, ÎNSĂ COORDONAREA ÎNTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI REGIONALE ESTE ESENȚIALĂ
	COMISIA TREBUIE SĂ DEA DOVADĂ ÎN CONTINUARE DE VIGILENȚĂ PENTRU A GARANTA RIGUROZITATEA EXERCIȚIULUI DE ÎNCHIDERE AFERENT PERIOADEI 2007-2013


	CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
	ANEXA I	— BAZA LEGALĂ PENTRU ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR DIN PERIOADA 2007-2013
	ANEXA II	— �MANAGEMENTUL ȘI CONTROLUL PROGRAMELOR DIN PERIOADA 2007-2013 LA NIVELUL STATELOR MEMBRE
	ANEXA III	— �EVOLUȚIA CADRULUI DE ASIGURARE AL COMISIEI ȘI A MECANISMELOR DE ÎNCHIDERE PE PARCURSUL A TREI PERIOADE
	ANEXA IV	— �PREZENTARE GENERALĂ A PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ CLARIFICĂRI SUPLIMENTARE PENTRU ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR DIN PERIOADA 2007-2013 – RĂSPUNSURILE AUTORITĂȚILOR STATELOR MEMBRE LA SONDAJ/DISCUȚII
	RĂSPUNSUL COMISIEI

