
RO 

 

 
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană. 
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Purtător de cuvânt T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Ofițer de presă T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Comunicat de presă 
Luxemburg, 31 august 2017 

 
 

Fondul fiduciar pentru Republica Centrafricană: o „reușită”, 
potrivit Curții de Conturi Europene 

Primul fond fiduciar creat de UE, implementat în Africa, poate fi considerat o „reu șită”, se arată 
într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. Fondul fiduciar Bêkou al UE pentru 
Republica Centrafricană a reușit să mobilizeze ajutor, iar majoritatea proiectelor sale au 
obținut rezultatele preconizate, chiar dacă numai un număr mic de donatori suplimentari au 
răspuns apelului său. Potrivit Curții, fondul asigură, de asemenea, o vizibilitate sporită pentru 
UE în regiunea respectivă. 

Fondul fiduciar Bêkou a fost lansat în iulie 2014, fiind primul fond fiduciar de acest tip gestionat 
de Comisia Europeană. Donatorii săi sunt Uniunea Europeană, Franța, Germania, Țările de Jos, 
Italia și Elveția, care s-au angajat să pună la dispoziție o sumă totală de 146 de milioane de euro 
pentru a sprijini ieșirea din criză și reconstrucția Republicii Centrafricane. 

Curtea a evaluat dacă decizia de a constitui acest fond a fost justificată, dacă fondul este bine 
gestionat și dacă își atinge obiectivele. Curtea a constatat că atât decizia de a crea fondul fiduciar 
Bêkou, cât și conceperea acestuia au fost adecvate, în pofida faptului că nu a existat nici 
o evaluare formală referitoare la alegerea instrumentului de finanțare și nici o analiză 
cuprinzătoare a nevoilor. Potrivit Curții, gestionarea fondului nu și-a atins încă potențialul maxim. 
Deși a reușit să mobilizeze ajutor și majoritatea proiectelor au obținut rezultatele preconizate, 
fondul nu a exercitat decât o influență limitată asupra coordonării între părțile interesate. 
Procedurile sale ar mai putea fi îmbunătățite, iar mecanismele de monitorizare și de evaluare nu 
sunt încă pe deplin dezvoltate. 

„Bêkou înseamnă «speranță» în limba sango din Republica Centrafricană”, a declarat 
doamna Bettina Jakobsen, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de raport. „Sperăm 
foarte mult că acest fond va putea contribui la punerea pietrelor de temelie în vederea unui viitor 
mai bun pentru această țară”. 

Pentru a ajuta la îmbunătățirea modului de concepere și de gestionare a fondului Bêkou și a altor 
fonduri fiduciare ale UE, Curtea recomandă Comisiei Europene să elaboreze orientări 
suplimentare referitoare la alegerea instrumentului de acordare a ajutorului și la efectuarea unor 
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analize ale nevoilor care să definească sferele de intervenție ale fondurilor fiduciare. De 
asemenea, Comisia ar trebui să aducă îmbunătățiri la nivelul coordonării donatorilor, al 
procedurilor de selecție și al măsurării performanței. 

Note către editori 

Fondurile fiduciare sunt fonduri create cu ajutorul contribuțiilor financiare din partea unuia sau 
a mai multor donatori în vederea îndeplinirii unui obiectiv de dezvoltare specific. Aceste fonduri 
sunt adesea constituite ca răspuns la crize precum dezastrele naturale sau situațiile de conflict. 
Începând cu anul 2013, Comisia Europeană are posibilitatea de a crea „fonduri fiduciare ale 
Uniunii pentru acțiuni externe” care să finanțeze acțiuni de urgență, acțiuni ulterioare situațiilor 
de urgență sau acțiuni tematice. 

Republica Centrafricană este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate și, de asemenea, una 
dintre cele mai sărace țări din lume, fiind clasată, conform indicelui dezvoltării umane al PNUD, 
pe ultimul loc în 2016, deși deține zăcăminte semnificative de minereuri și alte resurse, precum 
rezerve de uraniu, țiței, aur, diamante, cobalt, lemn și energie hidroelectrică. Populația sa, în 
număr de 4,5 milioane de locuitori, ocupă un teritoriu vast, de 623 000 km2 (aproximativ cât 
suprafața combinată a Franței și a Belgiei). De la obținerea independenței sale în 1960, Republica 
Centrafricană s-a confruntat cu conflicte, cu o guvernanță defectuoasă, cu un grad ridicat de 
sărăcie și inegalitate și cu lipsa investițiilor din sectorul privat. Republica Centrafricană se află în 
prezent într-o situație precară, peste jumătate din populația sa având nevoie de ajutor umanitar. 
Aproximativ 450 000 de persoane sunt strămutate în interiorul țării și tot în jur de acest număr 
s-au refugiat în țări învecinate. 

Raportul special nr. 11/2017: „Fondul fiduciar Bêkou al UE pentru Republica Centrafricană: un 
început promițător, în pofida unor neajunsuri” este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul 
Curții (eca.europa.eu). 

 


