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Banca Europeană de Investiții (BEI): BEI este banca Uniunii Europene. Ea este deținută de statele membre ale 
UE și reprezintă interesele acestora. Banca lucrează în strânsă cooperare cu alte instituții ale UE în vederea punerii 
în aplicare a politicii UE. Din punctul de vedere al volumului, BEI este cel mai mare creditor și împrumutător 
multilateral la nivel mondial. Peste 90 % din activitatea sa se concentrează în Europa, dar BEI sprijină, de asemenea, 
politicile externe și de dezvoltare ale UE.

Constatări formulate în urma evaluărilor: În sensul prezentului raport, acest termen se referă la concluziile și 
recomandările formulate și la învățămintele dobândite în urma unei evaluări.

Delegațiile UE: UE este reprezentată în întreaga lume de 139 de delegații și birouri ale UE, care au misiunea de 
a prezenta, a explica și a pune în aplicare politicile UE (de exemplu, politica de cooperare pentru dezvoltare), de 
a analiza și a raporta cu privire la politicile și evoluțiile din țările în care sunt acreditate și de a purta negocieri în 
conformitate cu un mandat dat.

EuropeAid: În cadrul Comisiei Europene, Direcția Generală Dezvoltare și Cooperare – EuropeAid este responsabilă 
de:
— formularea politicii UE în domeniul dezvoltării și definirea politicilor sectoriale din domeniul ajutorului extern;
— stabilirea programării multianuale a instrumentelor de ajutor extern, în cooperare cu Serviciul European de 

Acțiune Externă (SEAE);
— promovarea coordonării dintre UE și statele membre în domeniul cooperării pentru dezvoltare și reprezentarea 

Uniunii Europene pe plan extern în acest domeniu.

Fondurile europene de dezvoltare (FED): Fondurile europene de dezvoltare reprezintă principalul instrument 
prin care Uniunea Europeană furnizează ajutor în cadrul cooperării pentru dezvoltare statelor din Africa, Zona 
Caraibilor și Pacific (ACP) și țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM). Acordul de parteneriat semnat la Cotonou la 
23 iunie 2000 pentru o perioadă de 20 de ani reprezintă cadrul care definește în prezent relațiile Uniunii Europene 
cu statele ACP și cu TTPM. Acest parteneriat are ca obiectiv principal reducerea și, în cele din urmă, eradicarea 
sărăciei. Fondurile europene de dezvoltare sunt finanțate de statele membre ale UE, fac obiectul unor regulamente 
financiare proprii și sunt gestionate de Comisie în afara cadrului bugetului general al UE.

Instrumente de finanțare: Acestea iau forma unor regulamente, emise în mod obișnuit de Parlamentul European și 
de Consiliu. Ele oferă finanțarea necesară pentru a sprijini o politică a UE. Politica de dezvoltare a UE este susținută 
de mai multe instrumente de finanțare.

OCDE‑CAD: Comitetul de asistență pentru dezvoltare. Un comitet din cadrul OCDE (Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică) care se ocupă în mod special de asistența pentru dezvoltare.

Perspective financiare: Un cadru de planificare financiară multianuală, care stabilește limitele pentru cheltuielile 
efectuate de UE. Acest cadru convertește în termeni financiari prioritățile stabilite pentru politicile Uniunii și 
constituie, totodată, un instrument de disciplină și planificare bugetară. Actualele perspective financiare acoperă 
perioada 2014‑2020, în timp ce perspectivele precedente au acoperit perioada 2007‑2013.

Raportul anual de activitate: Acest raport prezintă realizările obținute și resursele care au fost utilizate de direcția 
generală și constituie o „oglindă” în care se reflectă programul anual de activitate. El reprezintă, de asemenea, un 
raport de gestiune al directorului general, în care acesta raportează Comisiei cu privire la îndeplinirea atribuțiilor 
care îi revin în calitate de ordonator de credite delegat în ceea ce privește gestiunea bugetului UE. Acest raport 
este prezentat Parlamentului European și Consiliului. El poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/atwork/
key‑documents/index_ro.htm.

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_ro.htm
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Raportul anual privind politicile de dezvoltare și asistență externă ale Uniunii Europene și punerea 
în aplicare a acestora: Acest raport este prevăzut în regulamentele de creare a instrumentelor de finanțare 
a asistenței externe acordate de UE și trebuie să fie înaintat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. El raportează cu privire la realizarea obiectivelor 
fiecărui instrument de finanțare și se bazează pe indicatori și pe măsurarea rezultatelor obținute și a eficienței 
instrumentelor relevante. Raportul poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/europeaid/annual‑report‑201
4‑european‑unions‑development‑and‑external‑assistance‑policies‑and‑their_en.

Raportul de evaluare elaborat în temeiul articolului 318: Articolul 318 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene cere Comisiei să „prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a finanțelor Uniunii 
bazat pe rezultatele obținute”. Acest raport poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/smart‑regulation/
evaluation/documents_ro.htm

Raportul privind gestionarea asistenței externe: Principalul document prin care delegațiile UE raportează către 
EuropeAid. Acest raport trebuie să fie pus la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

Rezultat: Acest termen include:
— realizările: ceea ce se produce sau se realizează cu resursele alocate unei intervenții (de exemplu, subvenții 

distribuite agricultorilor, cursuri de formare profesională pentru șomeri, drumuri construite);
— efectele: schimbările imediate care rezultă în urma unei intervenții (de exemplu, îmbunătățirea accesului la 

o anumită zonă ca urmare a construcției unui drum, participanți la cursuri care au găsit un loc de muncă); și
— impacturile: consecințele socioeconomice pe termen mai lung, directe sau indirecte, pozitive sau negative, care 

pot fi observate după trecerea unei anumite perioade de timp de la încheierea unei intervenții.

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE): SEAE a fost instituit în decembrie 2010 în temeiul Tratatului de la 
Lisabona. Printre activitățile derulate de acest serviciu se numără pregătirea alocărilor destinate țărilor și regiunilor 
și elaborarea strategiilor de cooperare ale UE, împreună cu serviciile relevante ale Comisiei, în cadrul ciclului de 
programare pentru majoritatea instrumentelor de acțiune externă.

Sprijin bugetar: Această metodă de acordare a ajutorului presupune transferul de fonduri de la o agenție de 
finanțare externă către trezoreria națională a guvernului partener. Fondurile astfel transferate sunt gestionate 
în conformitate cu procedurile bugetare ale destinatarului lor. Programele de sprijin bugetar cuprind, de regulă, 
măsuri de consolidare a capacităților destinate să ajute țările partenere să își întărească procesul de elaborare 
a politicilor și de administrare, precum și să promoveze dialogul cu privire la conceperea, punerea în aplicare și 
rezultatele politicilor naționale și sectoriale.

Structură de audit intern: Este o unitate din cadrul unei direcții generale a Comisiei și se află în subordinea directă 
a directorului general. Misiunea structurii de audit intern este să furnizeze o asigurare independentă cu privire la 
eficacitatea sistemului de control intern, în vederea îmbunătățirii activităților direcției generale.

http://ec.europa.eu/europeaid/annual-report-2014-european-unions-development-and-external-assistance-policies-and-their_en
http://ec.europa.eu/europeaid/annual-report-2014-european-unions-development-and-external-assistance-policies-and-their_en
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/documents_ro.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/documents_ro.htm
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I
În contextul unui cadru organizațional descentralizat 
în interiorul Comisiei, Direcția Generală Dezvoltare 
și Cooperare – EuropeAid (denumită în continuare 
„EuropeAid”) și‑a creat propriul cadru de asigurare 
a răspunderii pentru rezultatele obținute, care implică 
monitorizarea și evaluarea activităților sale, precum și 
raportarea cu privire la acestea. Prezentul raport ana‑
lizează două dintre componentele‑cheie ale acestui 
cadru, și anume evaluările și monitorizarea axată pe 
rezultate (results oriented monitoring – ROM). Evalua‑
rea constituie o apreciere sistematică și obiectivă cu 
privire la un program sau o politică aflate în curs sau 
finalizate, mai precis cu privire la concepția, la punerea 
în aplicare și la rezultatele programului sau ale poli‑
ticii respective. Monitorizarea axată pe rezultate este 
o examinare externă standardizată, specifică ajuto‑
rului extern, concepută pentru a analiza performanța 
programelor. Aceste componente ale cadrului de 
asigurare a răspunderii au drept principale obiective 
să îmbunătățească implementarea programelor în curs 
și elaborarea viitoarelor programe și politici prin obți‑
nerea unui feedback și prin desprinderea unor învăță‑
minte, precum și să ofere o bază pentru îndeplinirea 
obligației de răspundere pentru actul de gestiune.

II
Curtea a constatat că sistemul de evaluare și sistemul 
de monitorizare axată pe rezultate implementate de 
EuropeAid nu sunt suficient de fiabile.

III
Per ansamblu, funcția de evaluare și cea de monitori‑
zare axată pe rezultate din cadrul EuropeAid sunt bine 
organizate, dar nu se asigură o supraveghere la nivel 
global a activităților de evaluare a programelor. În 
plus, nu se acordă suficientă atenție utilizării eficiente 
a resurselor alocate pentru evaluare și pentru monito‑
rizarea axată pe rezultate.

IV
Sistemul de evaluare și cel de monitorizare axată pe 
rezultate nu garantează într‑o măsură suficientă for‑
mularea unor constatări robuste și relevante. Planurile 
de realizare a evaluărilor programelor nu sunt întoc‑
mite pe baza unor criterii de prioritizare suficient de 
clare. Nu există un sistem de monitorizare cu ajutorul 
căruia să se identifice și să se remedieze abaterile 
frecvente de la aceste planuri de realizare a evaluărilor. 

Procedurile de control al calității nu sunt aplicate în 
mod consecvent pentru monitorizarea axată pe rezul‑
tate și pentru evaluările programelor.

V
Sistemul de evaluare și cel de monitorizare axată pe 
rezultate nu garantează o valorificare la maximum 
a constatărilor formulate deoarece nu s‑au creat meca‑
nisme corespunzătoare pentru monitorizarea dise‑
minării lor și a situației acțiunilor întreprinse în urma 
acestor constatări.

VI
Din cauza unor obiective și indicatori care nu sunt 
suficient de bine definiți, a procentului limitat pe care 
îl reprezintă evaluările ex post și examinările efectuate 
ex post în vederea monitorizării axate pe rezultate, 
precum și din cauza limitărilor inerente care afec‑
tează metodologia de evaluare a sprijinului bugetar, 
sistemul de evaluare și cel de monitorizare axată pe 
rezultate nu furnizează informații adecvate privind 
rezultatele obținute. Acești factori limitează consi‑
derabil capacitatea EuropeAid de a răspunde pentru 
rezultatele efective obținute.

VII
Curtea oferă recomandări cu privire la utilizarea efici‑
entă a resurselor pentru sistemul de evaluare și pentru 
sistemul de monitorizare axată pe rezultate, precum și 
cu privire la prioritizarea și monitorizarea evaluărilor, la 
aplicarea procedurilor de control al calității, la demon‑
strarea rezultatelor obținute, la urmărirea situației acți‑
unilor întreprinse ca răspuns la constatările formulate 
în urma evaluărilor și a monitorizării axate pe rezultate 
și la diseminarea acestor constatări.
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01 
În actualul context economic și politic, 
Comisia se confruntă cu o nevoie din 
ce în ce mai mare de a se asigura că 
fondurile acordate de UE sunt uti‑
lizate în mod economic, eficient și 
eficace și de a demonstra acest lucru. 
Parlamentul European și Consiliul au 
semnalat necesitatea de a se dispune 
de o imagine mai clară asupra rezulta‑
telor obținute1 în raport cu obiectivele 
principale ale UE. Obținerea unor infor‑
mații privind rezultatele este posibilă 
doar dacă există un cadru de asigurare 
a răspunderii pentru rezultatele obți‑
nute care să cuprindă următoarele trei 
componente: monitorizare, evaluare și 
raportare.

Cadrul de evaluare al 
Comisiei

02 
Evaluarea constituie o apreciere sis‑
tematică și obiectivă cu privire la un 
program sau o politică aflate în curs 
sau finalizate, mai precis cu privire la 
concepția, la punerea în aplicare și la 
rezultatele programului sau ale politicii 
respective. Scopul principal este de 
a se asigura că obiectivele au fost atin‑
se și de a formula recomandări în vede‑
rea îmbunătățirii intervențiilor viitoare, 
venind astfel în sprijinul procesului 
decizional al Comisiei, al Parlamentului 
European și al Consiliului.

03 
Evaluarea prezintă o importanță deo‑
sebită pentru planificarea, elaborarea 
și punerea în aplicare a politicilor și 
a intervențiilor UE, precum și pentru 
sporirea transparenței și a responsabi‑
lității democratice. Acest aspect este 
scos în evidență de articolul 318 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care prevede obligația Co‑
misiei de a prezenta anual Parlamen‑
tului European și Consiliului un raport 
de evaluare a finanțelor Uniunii pe 
baza rezultatelor obținute (raportul de 
evaluare elaborat în temeiul artico‑
lului 318). În ceea ce privește primele 
trei rapoarte de acest tip prezentate 
de Comisie, Parlamentul European 
a subliniat, în februarie 20142, faptul că 
acestea nu au oferit autorității buge‑
tare o imagine clară a măsurii în care 
obiectivele principale ale Uniunii au 
fost efectiv îndeplinite.

04 
Cadrul de evaluare al Comisiei este 
formulat într‑o serie de documente de 
politică și de reglementare:

(a) regulamentele financiare aplicabi‑
le bugetului UE3;

(b) Comunicarea privind utilizarea pe 
scară mai largă a evaluărilor4;

(c) Comunicarea privind evaluarea 
strategică5; și

(d) Comunicarea privind consolidarea 
bazelor reglementării inteligente – 
îmbunătățirea evaluării6.

1 De exemplu, recomandările 
Consiliului către Comisie, în 
contextul descărcării de 
gestiune pentru exercițiul 
financiar 2011, referitoare la 
„obținerea de rezultate” 
(documentul 5752/13 ADD 1, 
p. 31). Recomandările 
Parlamentului European în 
contextul descărcării de 
gestiune pentru exercițiul 
financiar 2011, a se vedea 
recomandarea 248 referitoare 
la SEAE și la EuropeAid, 
precum și recomandările 308 
și 309 referitoare la Comisie în 
ansamblul său 
[documentul P7_
TA‑PROV(2013)0122].

2 Rezoluția din 
26 februarie 2014 referitoare la 
evaluarea finanțelor Uniunii pe 
baza rezultatelor obținute: un 
nou instrument pentru 
procedura îmbunătățită de 
descărcare de gestiune 
a Comisiei Europene 
[documentul P7_
TA(2014)0134].

3 Articolul 30 alineatul (4) 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 
(JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

4 SEC(2007) 213 din 
21 februarie 2007 – 
Comunicarea 
doamnei Grybauskaitė, în 
acord cu președintele, către 
Comisie: Responding to 
Strategic Needs: Reinforcing the 
use of evaluation (Satisfacerea 
nevoilor strategice: utilizarea 
pe scară mai largă 
a evaluărilor).

5 C(2001) 3661 din 
12 noiembrie 2001: 
Comunicarea președintelui 
intitulată Putting evaluation 
into practice within the 
Commission (Punerea în 
practică a evaluării în cadrul 
Comisiei).

6 COM(2013) 686 final din 
2 octombrie 2013: 
„Consolidarea bazelor 
reglementării inteligente – 
îmbunătățirea evaluării”.
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05 
Fiecare direcție generală are responsa‑
bilitatea evaluării propriilor activități și 
își poate structura sistemul de evaluare 
în funcție de nevoile și de cerințele 
existente, în conformitate cu stan‑
dardele definite de Comisie privind 
organizarea, selecția, conceperea și 
utilizarea constatărilor formulate în 
urma evaluărilor.

Sistemul de evaluare și 
sistemul de monitorizare 
axată pe rezultate 
implementate de 
EuropeAid

06 
Sistemul de evaluare și sistemul 
de monitorizare axată pe rezultate 
(results oriented monitoring – ROM) 
ale EuropeAid fac parte din cadrul de 
asigurare a răspunderii pentru rezulta‑
tele obținute, care, la rândul său, se ba‑
zează pe documentele de politică și de 
reglementare menționate la punctul 4, 
precum și pe documentele de politi‑
că și de reglementare care prezintă 
relevanță pentru domeniul ajutorului 
pentru dezvoltare acordat de UE:

(a) regulamentele financiare aplicabi‑
le fondurilor europene de dezvol‑
tare (FED)7 și altor instrumente de 
finanțare care sprijină politica de 
cooperare pentru dezvoltare a UE;

(b) Declarația de la Paris, Agenda pen‑
tru acțiune de la Accra8 și Acordul 
de parteneriat de la Busan9;

(c) Consensul european privind 
dezvoltarea10;

(d) Comunicarea privind „O agendă 
a schimbării”11.

07 
EuropeAid gestionează două tipuri de 
evaluări, care sunt realizate de contrac‑
tanți externi:

(a) evaluări strategice, care includ 
evaluări geografice (ce se referă la 
o țară sau la o regiune) și evaluări 
tematice, care vizează un sector 
(de exemplu, educație, securita‑
tea alimentară) sau o metodă de 
acordare a ajutorului (de exemplu, 
sprijin bugetar, cooperarea cu 
băncile de dezvoltare); și

(b) evaluări ale programelor12, care pot 
fi efectuate în cursul perioadei de 
implementare (evaluarea la jumă‑
tatea perioadei), la finalizarea unei 
intervenții (evaluarea finală) sau 
după finalizarea acesteia (evalua‑
rea ex post).

08 
Aceste evaluări măsoară performanța 
în raport cu cinci criterii care au fost 
elaborate de Comitetul de asisten‑
ță pentru dezvoltare al Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE‑CAD), în cooperare 
cu comunitatea internațională a do‑
natorilor13: relevanța, eficacitatea, 
eficiența, sustenabilitatea și impactul. 
În plus, evaluările trebuie să aprecieze 
avantajul comparativ prezentat de UE 
și coerența cu alte politici și programe 
ale UE, cu acțiunile altor donatori și cu 
politicile țărilor partenere.

7 Al zecelea FED: articolele 12 
și 27 din Regulamentul (CE) 
nr. 215/2008 al Consiliului din 
18 februarie 2008 privind 
regulamentul financiar 
aplicabil celui de Al zecelea 
fond european de dezvoltare 
(JO L 78, 19.3.2008, p. 1).

 Al unsprezecelea FED: Decizia 
nr. 1/2013 a Consiliului de 
miniștri ACP‑UE din 
7 iunie 2013 de adoptare 
a unui protocol privind cadrul 
financiar multianual pentru 
perioada 2014‑2020 în cadrul 
Acordului de parteneriat între 
membrii grupului statelor din 
Africa, Zona Caraibilor și 
Pacific, pe de o parte, și 
Comunitatea Europeană și 
statele membre ale acesteia, 
pe de altă parte (JO L 173, 
26.6.2013, p. 67).

8 Declarația de la Paris din 2005 
privind eficacitatea ajutorului 
și Agenda pentru acțiune de la 
Accra din 2008: http://www.
oecd.org/dac/effectiveness/
parisdeclarationand 
accraagendaforaction.htm

9 Acordul de parteneriat de la 
Busan pentru o cooperare 
eficace în scopul dezvoltării, 
din 2011: http://www.oecd.
org/dac/effectiveness/
fourthhighlevelforum 
onaideffectiveness.htm

10 Declarație comună 
a Consiliului și 
a reprezentanților guvernelor 
statelor membre reuniți în 
cadrul Consiliului, 
a Parlamentului European și 
a Comisiei cu privire la politica 
de dezvoltare a Uniunii 
Europene: „Consensul 
european”  
(JO C 46, 24.2.2006, p. 1).

11 COM(2011) 637 final din 
13 octombrie 2011: „Creșterea 
impactului politicii UE în 
domeniul dezvoltării: 
o agendă a schimbării”.

12 Termenul de „program”, așa 
cum este utilizat în cuprinsul 
prezentului raport, se referă 
atât la proiecte, care sunt 
intervenții la scară redusă, cât 
și la programe, care reprezintă 
intervenții la scară largă.

13 http://www.oecd.org/dac/
evaluation/daccriteriafor 
evaluatingdevelopment 
assistance.htm

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/fourthhighlevelforumonaideffectiveness.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/fourthhighlevelforumonaideffectiveness.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/fourthhighlevelforumonaideffectiveness.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/fourthhighlevelforumonaideffectiveness.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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09 
Sistemul de monitorizare axată pe re‑
zultate este utilizat de către EuropeAid 
pentru a monitoriza, la fața locului, 
calitatea programelor sale. Acesta se 
bazează pe vizite scurte la locul de 
desfășurare a programelor, efectuate 
de experți externi care au sarcina de 
a nota performanța programului (a 
se vedea anexa I) în raport cu cele 
cinci criterii de evaluare elaborate de 
OCDE‑CAD menționate (a se vedea 
punctul 8). Prin notarea programelor 
se urmărește să se dea posibilitatea 
realizării unei comparații între diferite 
programe, acest demers prezentând în 
egală măsură utilitate pentru agre‑
garea datelor privind performanța 
globală a portofoliului. În comparație 
cu evaluările, sistemul de monitorizare 
axată pe rezultate constituie un instru‑
ment mai simplu, care oferă o imagine 
de ansamblu mai rapidă asupra perfor‑
manței programelor. Această monito‑
rizare se poate efectua, ca și evaluările 
programelor, în cursul perioadei de 
implementare sau după implementa‑
rea programelor.

10 
EuropeAid elaborează următoarele 
rapoarte principale:

(a) raportul semestrial privind gesti‑
onarea asistenței externe, princi‑
palul document prin intermediul 
căruia raportează delegațiile UE14;

(b) rapoartele întocmite de directorii 
EuropeAid cu privire la gestiunea 
fondurilor care le‑a fost delegată;

(c) raportul anual de activitate pre‑
zentat de către directorul general 
al EuropeAid comisarului de resort, 
precum și Parlamentului European 
și Consiliului;

(d) raportul anual privind politicile în 
materie de dezvoltare și de asisten‑
ță externă ale Uniunii Europene, 
prezentat de către Comisie Parla‑
mentului European și Consiliului; și

(e) contribuția sa la raportul de 
evaluare elaborat în temeiul arti‑
colului 318 și prezentat de către 
Comisie Parlamentului European și 
Consiliului.

14 Din 2014, aceste rapoarte 
devin anuale.



10Sfera și abordarea  
auditului

11 
Curtea a examinat dacă EuropeAid 
dispune de sisteme fiabile de evaluare 
și de monitorizare axată pe rezulta‑
te (ROM). În cadrul auditului, Curtea 
a urmărit să răspundă la trei întrebări 
principale:

(a) Funcția de evaluare și cea de 
monitorizare axată pe rezultate din 
cadrul EuropeAid sunt organizate 
în mod adecvat și au la dispoziție 
resurse suficiente?

(b) Asigură sistemul de evaluare și 
sistemul de monitorizare axată 
pe rezultate din cadrul EuropeAid 
formularea unor constatări robuste 
și relevante?

(c) Garantează sistemul de evaluare și 
sistemul de monitorizare axată pe 
rezultate o valorificare la maxi‑
mum a constatărilor formulate?

12 
Auditul a vizat sistemul de evaluare 
și sistemul de monitorizare axată pe 
rezultate care au fost implementate în 
perioada 2007‑2013. În cazurile în care 
au fost disponibile informații cores‑
punzătoare care au putut fi verificate 
de Curte, aceasta a ținut seama de mo‑
dificările adoptate sau planificate de 
EuropeAid pentru perioada 2014‑2020.

13 
Auditul s‑a desfășurat între luna 
noiembrie 2013 și luna martie 2014 și 
a inclus:

(a) examinarea orientărilor de care 
dispune EuropeAid în materie de 
evaluare și de monitorizare axată 
pe rezultate, precum și a principa‑
lelor documente și procese impli‑
cate în gestionarea evaluărilor;

(b) interviuri cu funcționari din opt 
unități din cadrul EuropeAid15;

(c) vizite la delegațiile UE din Benin și 
din India, implicând interviuri cu 
personalul delegațiilor și o exami‑
nare a documentației relevante;

(d) examinarea documentelor de 
programare (a se vedea anexa II), 
a contractelor de finanțare a pro‑
gramelor (a se vedea anexa III), 
a evaluărilor strategice și a eva‑
luărilor programelor (a se vedea 
anexa IV) și a rapoartelor întocmi‑
te în urma monitorizării axate pe 
rezultate (a se vedea anexa V);

(e) un sondaj realizat în rândul a 50 de 
delegații ale UE, la care s‑au primit 
răspunsuri din partea a 41 de dele‑
gații (a se vedea anexa VI).

15 Evaluare; Calitate și rezultate; 
Planificare pentru țările ACP și 
coordonare orizontală; 
Coordonare la nivel geografic 
pentru Asia și Pacific; Educație, 
sănătate, cercetare, cultură; 
Dezvoltare rurală, securitate 
alimentară, nutriție; 
Parteneriatul UE‑Africa, 
Facilitatea de susținere a păcii; 
Programele regionale pentru 
vecinătatea sudică.
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16 Există, în total, cinci 
coordonatori de monitorizare 
axată pe rezultate: câte unul 
responsabil de fiecare dintre 
cele patru programe 
geografice aferente regiunilor 
(Africa‑Zona Caraibilor‑Pacific, 
Asia, America Latină, țările din 
vecinătate) și un coordonator 
responsabil de programele 
tematice.

Per ansamblu, funcția de 
evaluare și cea de 
monitorizare axată pe 
rezultate sunt bine 
organizate, dar EuropeAid 
ar putea acorda mai multă 
atenție utilizării eficiente 
a resurselor

14 
Curtea a examinat dacă sistemul de 
evaluare și cel de monitorizare axa‑
tă pe rezultate asigură o distribuție 
corectă a responsabilităților și garan‑
tează utilizarea eficientă a resurselor 
umane și financiare.

Responsabilitățile sunt bine 
distribuite, dar nu se asigură 
o supraveghere suficientă 
a evaluărilor programelor

15 
Modul de organizare al EuropeAid 
combină cu succes atribuțiile de la 
nivel central cu cele descentralizate. 
În ceea ce privește atribuțiile care sunt 
gestionate la nivel central:

(a) Unitatea „Evaluare” se ocupă de 
evaluările strategice și, pentru a se 
putea achita de această sarcină, ea 
trebuie să aibă o imagine cuprin‑
zătoare a activităților desfășurate 
de EuropeAid. Această unitate este 
responsabilă de elaborarea meto‑
dologiei de evaluare și de coordo‑
narea și monitorizarea activităților 
de evaluare pe care le efectuează 
EuropeAid. O altă atribuție esenți‑
ală constă în raportarea constată‑
rilor formulate în urma evaluărilor 
strategice în raportul anual de 
activitate și în raportul anual, 
precum și în contribuția pe care 
o furnizează EuropeAid la raportul 
de evaluare elaborat de Comisie în 
temeiul articolului 318.

(b) Unitatea „Calitate și rezultate” 
supraveghează sistemul de moni‑
torizare axată pe rezultate, inclu‑
siv sistemul global de asigurare 
a calității care este comun pentru 
întreaga organizație, și verifică co‑
erența dintre monitorizarea axată 
pe rezultate și evaluările progra‑
melor. Această unitate ajută, de 
asemenea, la analiza datelor obți‑
nute în urma monitorizării axate pe 
rezultate și a evaluării programelor. 
În plus, ea furnizează punctajele 
agregate pentru performanță obți‑
nute în urma monitorizării axate pe 
rezultate, în vederea integrării lor 
în raportul anual de activitate și în 
raportul anual.

(c) Coordonatorii monitorizării axate 
pe rezultate din cadrul EuropeAid16 
supraveghează acest sistem pentru 
domeniile de intervenție de care 
sunt răspunzători. Punctele focale 
de monitorizare axată pe rezultate 
din cadrul unităților operaționale 
ale EuropeAid și din cadrul dele‑
gațiilor UE oferă sprijin experților 
pentru organizarea vizitelor pe 
teren.

16 
Unitățile „Evaluare” și „Calitate și 
rezultate” se află în subordinea di‑
rectă a directorului general adjunct. 
Această poziție reprezintă o treaptă 
ierarhică suficient de înaltă în cadrul 
organizației pentru a se garanta că 
aceste unități primesc sprijin din par‑
tea nivelurilor superioare ale conduce‑
rii în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor.
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17 
Gestionarea evaluărilor programelor 
este descentralizată, fiind delegată 
unităților operaționale din cadrul 
EuropeAid și delegațiilor UE. Acest lu‑
cru are beneficii potențiale prin prisma 
faptului că se facilitează astfel inte‑
grarea rezultatelor evaluării. Cu toate 
acestea, managerii programelor dispun 
de o autonomie considerabilă pentru 
gestionarea evaluărilor programelor, 
aceștia deținând responsabilitatea 
pentru toate etapele procesului, de la 
inițierea evaluărilor până la urmărirea 
acțiunilor întreprinse în urma rezulta‑
telor obținute de evaluări. În absența 
unei coordonări și a unei monitorizări 
la nivel global a acestei activități, 
EuropeAid nu dispune de o imagine de 
ansamblu, iar nivelurile superioare de 
conducere nu asigură o supraveghere 
suficientă.

EuropeAid nu acordă atenția 
cuvenită utilizării eficiente 
a resurselor

18 
Conform standardelor de evaluare ale 
Comisiei, trebuie să se pună la dispo‑
ziție resurse corespunzătoare pentru 
activitățile de evaluare, astfel încât 
acestea să își poată atinge scopurile. 
În special, fiecare direcție generală 
trebuie să se asigure că sunt identifica‑
te în mod clar resursele umane și cele 
financiare și că acestea sunt alocate 
în mod proporțional diverselor acti‑
vități de evaluare care urmează să fie 
efectuate.

19 
Informațiile de care dispune EuropeAid 
cu privire la resursele utilizate de siste‑
mele sale de evaluare și de monitoriza‑
re axată pe rezultate sunt insuficiente. 
Există informații disponibile în ceea 
ce privește costul anual al evaluărilor 
strategice, care se situează între 5 și 
6 milioane de euro, precum și în ceea 
ce privește costul monitorizării axate 
pe rezultate, care s‑a ridicat la 17 mili‑
oane de euro în perioada 2007‑201317. 
Conform estimărilor realizate în 2010 și 
în 2013 de către EuropeAid, costul anu‑
al al evaluărilor programelor variază 
între 12 și 15 milioane de euro. Costul 
anual total al evaluărilor și al moni‑
torizării axate pe rezultate s‑ar ridica 
așadar la 34‑38 de milioane de euro. 
Totuși, deoarece EuropeAid nu dispune 
de informații fiabile privind numărul 
evaluărilor de programe și întrucât 
costurile acestora nu pot fi identificate 
cu ușurință în sistemul informatic de 
management18, Curtea nu poate confir‑
ma exactitatea acestor estimări.

20 
În unitatea „Evaluare” există 16 membri 
ai personalului care sunt alocați activi‑
tății de monitorizare axată pe rezultate, 
iar unitatea „Calitate și rezultate” dispu‑
ne de aproximativ un post echivalent 
normă întreagă care este alocat acestei 
activități. Totuși, nu există informații de 
gestiune cu privire la resursele umane 
care sunt implicate în evaluările pro‑
gramelor și în examinările realizate în 
vederea monitorizării axate pe rezultate 
la nivelul managerilor de programe, al 
punctelor focale și al coordonatorilor 
de monitorizare axată pe rezultate. 
Bazându‑se pe sondajul pe care l‑a 
efectuat, Curtea estimează că, în cadrul 
delegațiilor UE, există aproximativ 60 
de posturi exprimate în echivalent nor‑
mă întreagă care se ocupă de monitori‑
zarea axată pe rezultate și de evaluările 
programelor. Astfel, numărul total al 
posturilor echivalent normă întreagă 
în atribuțiile cărora intră evaluările și 
monitorizarea axată pe rezultate se 
situează, probabil, cu mult peste 80.

17 EuropeAid estimează că acest 
cost anual va crește la 
aproximativ 25,5 milioane de 
euro, în special ca urmare 
a unei durate mai lungi 
a vizitelor la fața locului (de la 
două zile în medie la opt zile) și 
a utilizării unui număr mai 
mare de experți confirmați.

18 Sistemul informațional comun 
Relex.
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21 
Dată fiind lipsa unor informații care să 
fie fiabile, EuropeAid nu poate garanta 
că personalul și resursele financiare 
sunt adecvate și sunt alocate în mod 
proporțional diverselor activități de 
evaluare și de monitorizare axată pe 
rezultate.

22 
Conform constatărilor Curții, coordo‑
narea dintre evaluările programelor și 
monitorizarea axată pe rezultate nu 
este adecvată, fapt care poate con‑
duce la o lipsă de eficiență. Evaluările 
programelor și monitorizarea axată 
pe rezultate aplică abordări și criterii 
complet diferite în vederea planificării 
activităților19 (a se vedea punctele 27 și 
31). Astfel, programele pot să fie evalu‑
ate într‑o măsură excesivă sau, dim‑
potrivă, pot fi insuficient evaluate ca 
urmare a unei combinații inadecvate 
între activitățile de monitorizare axată 
pe rezultate și evaluări. Este posibilă 
și situația în care programele nu sunt 
deloc evaluate, așa cum se întâmplă 
frecvent în etapa ulterioară finalizării 
(a se vedea punctele 45‑48). Acest lu‑
cru a fost confirmat în urma sondajului 
realizat de Curte: doar jumătate dintre 
respondenți consideră că evaluările 
programelor și monitorizarea axată 
pe rezultate se completează bine 
reciproc.

Sistemul de evaluare și cel 
de monitorizare axată pe 
rezultate implementate 
de EuropeAid nu 
garantează într‑o măsură 
suficientă formularea 
unor constatări robuste și 
relevante

23 
Curtea a examinat dacă selecția activi‑
tăților de evaluare și de monitorizare 
axată pe rezultate se bazează pe cri‑
terii adecvate și dacă aceste activități 

sunt desfășurate la timp. În plus, s‑a 
examinat dacă activitățile respective 
au fost efectuate de către experți cu 
o calificare adecvată, dacă procedurile 
de control al calității au fost aplicate 
în mod eficace și dacă activitățile de 
evaluare și de monitorizare axată pe 
rezultate au furnizat probe suficiente 
privind rezultatele care au fost obți‑
nute de intervențiile implementate de 
EuropeAid.

Există unele deficiențe la 
nivelul selecției programelor 
care să facă obiectul evaluării 
și la nivelul efectuării la timp 
a evaluărilor

Planurile multianuale pentru 
efectuarea evaluărilor 
strategice au la bază criterii 
adecvate

24 
Planul de evaluare multianual indi‑
cativ pentru perioada 2007‑2013 viza 
realizarea unei acoperiri geografice 
complete, care să permită desprinde‑
rea unor învățăminte pentru procesul 
de programare ulterior. Selecția eva‑
luărilor tematice s‑a realizat în funcție 
de valoarea fondurilor alocate și de im‑
portanța acordată diverselor sectoare 
în cadrul strategiilor de cooperare ale 
UE la nivel de țară și la nivel regional. 
Un alt obiectiv a constat în creșterea 
numărului de evaluări ale diverselor 
metode de acordare a ajutorului, cum 
ar fi sprijinul bugetar, cooperarea cu 
BEI, cooperarea cu băncile de dez‑
voltare și cooperarea cu organizațiile 
ONU.

19 Singura regulă este aceea că 
monitorizarea axată pe 
rezultate nu se efectuează în 
același an în care are loc 
o evaluare a programului.
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25 
În cazul programului de activitate pen‑
tru perioada 2014‑2018, pus în prezent 
în aplicare, criteriile de selecție au fost 
rafinate și mai mult. Obiectivul era de 
a se obține suficient material pentru 
a se putea raporta, în 2017, Parlamen‑
tului European și Consiliului cu privire 
la rezultatele și la impactul instru‑
mentelor financiare, așa cum o impun 
normele și procedurile comune legate 
de punerea în aplicare a instrumente‑
lor Uniunii pentru finanțarea acțiunii 
externe20. Evaluările tematice au fost 
selectate pe baza temelor prioritare 
din cadrul Agendei schimbării21, iar 
obiectivul era de a se asigura un echi‑
libru proporțional între regiuni (Africa, 
America Latină și Asia) și tipuri de țări 
(țările cu venituri medii, statele fragile 
și țările care beneficiau de programe 
prin care se acorda un sprijin bugetar 
semnificativ).

Criteriile pentru selecția 
programelor în vederea 
efectuării unei evaluări sunt 
neclare

26 
Principalul motiv pentru care se proce‑
dează la evaluarea unui program este 
că aceasta constituie fie o obligație, 
fie o posibilitate care este prevăzută în 
contractul de finanțare semnat cu be‑
neficiarul sau cu partenerul responsa‑
bil de implementare. Prevederea unor 
evaluări în aceste contracte se decide 
de la caz la caz în faza de concepție 
a programului, însă nu se oferă indica‑
ții privind modul în care trebuie luată 
această decizie. Examinarea de către 
Curte a 20 de programe recente (a se 
vedea anexa III) a evidențiat diferențe 
semnificative de abordare, pentru care 
nu există nicio explicație:

(a) evaluările la jumătatea perioa‑
dei erau prevăzute pentru toate 
programele, însă erau obligatorii 
numai pentru jumătate dintre 
acestea;

(b) evaluările ex post erau prevăzute 
doar pentru două treimi dintre 
programe, însă obligativitatea 
realizării unei astfel de evaluări 
nu exista decât cazul unuia dintre 
acestea.

De multe ori, evaluările nu sunt 
realizate conform planificării

27 
EuropeAid nu a instituit un sistem 
adecvat pentru a monitoriza pune‑
rea în aplicare a planului de realizare 
a evaluărilor strategice sau a planului 
de realizare a evaluărilor de programe, 
cu scopul de a analiza motivele care 
pot explica nerespectarea acestor 
planuri sau pentru a aborda cauzele 
sistemice ale întârzierilor.

28 
Realizarea evaluărilor strategice 
a necesitat, în mod frecvent, mai mult 
timp decât se planificase22. Acest lucru 
a contribuit la execuția incompletă 
a programului de evaluare multianual 
indicativ pentru perioada 2007‑2013; 
doar 70 % din evaluările care au fost 
selectate în program au fost finalizate. 
Potrivit EuropeAid, această situație 
a fost cauzată în special de constrân‑
gerile în materie de resurse umane 
care au afectat unitatea „Evaluare”.

20 Articolul 17 din Regulamentul 
(UE) nr. 236/2014 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2014 
de stabilire a normelor și 
procedurilor comune pentru 
punerea în aplicare 
a instrumentelor Uniunii 
pentru finanțarea acțiunii 
externe (JO L 77, 15.3.2014, 
p. 95).

21 Principalele priorități în 
materie de politici sunt:
•  drepturile omului, 

democrația, guvernanța 
(inclusiv statul de drept, 
egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și 
emanciparea femeilor, 
gestionarea sectorului 
public, politica și 
administrarea fiscală, 
corupția, societatea civilă și 
autoritățile locale, resursele 
naturale, securitatea și 
dezvoltarea);

• creșterea durabilă și 
favorabilă incluziunii 
(protecția socială, 
sănătatea, educația și 
locurile de muncă, mediul 
de afaceri, integrarea 
regională și piețele 
mondiale, agricultura și 
energia durabile).

22 Evaluările de țară au durat în 
medie 18 luni în locul celor 
12 luni prevăzute în plan.
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29 
Deși evaluările programelor sunt des‑
fășurate, de regulă, conform calenda‑
rului lor de implementare, sondajul 
Curții a pus în lumină, în perioa‑
da 2010‑2013, existența unei diferențe 
semnificative între evaluările care erau 
planificate și cele executate23. Prevede‑
rile stabilite în contractele de finanțare 
nu au fost aplicate în mod sistematic 
în cursul implementării programelor, 
întrucât, în anumite cazuri, evaluările 
au fost amânate sau au fost anulate. În 
urma sondajului realizat de Curte, a re‑
ieșit că factorii invocați de delegațiile 
UE pentru luarea unor astfel de decizii 
erau resursele limitate de personal24, 
precum și nevoile utilizatorilor eva‑
luărilor și existența unor probleme în 
implementarea programului. Motivele 
pentru neefectuarea unor evaluări 
care au fost prevăzute în plan nu erau 
documentate. Această situație sporeș‑
te riscul ca deciziile de a nu se efectua 
o evaluare să nu fi fost adoptate din 
motive temeinice sau la nivelul ierarhic 
adecvat.

Metodologia de selecție 
a programelor în vederea 
derulării activității de 
monitorizare axată pe rezultate 
reduce utilitatea acestei 
monitorizări

30 
Selecția programelor în vederea exa‑
minării în cadrul monitorizării axate pe 
rezultate se bazează pe criterii‑stan‑
dard clar definite25 și are loc în urma 
consultării între contractanții însărci‑
nați cu monitorizarea axată pe rezul‑
tate și managerii programelor. Exami‑
nările în vederea monitorizării axate 
pe rezultate sunt de obicei efectuate 
conform planificării, iar rapoartele 
aferente sunt de obicei prezentate fără 
întârzieri semnificative.

31 
Cu toate acestea, în Raportul său speci‑
al nr. 1/201126, Curtea a semnalat o se‑
rie de limitări importante care reduc 
utilitatea sistemului de monitorizare 
axată pe rezultate ca indicator pentru 
ansamblul portofoliului de ajutor ex‑
tern, în special faptul că eșantionul de 
proiecte selectate nu se stabilește pe 
bază statistică, ci pe baza unui raționa‑
ment. În 2011, structura de audit intern 
a EuropeAid a constatat, de asemenea, 
că, întrucât selecția proiectelor nu 
se bazează pe o analiză a riscurilor, 
examinările derulate în cadrul monito‑
rizării axate pe rezultate nu furnizează 
feedback managerilor acelor progra‑
me pentru care acest feedback este 
extrem de necesar în vederea îmbună‑
tățirii implementării programelor.

Procedurile prin care 
se asigură calitatea 
evaluărilor programelor 
și a monitorizării axate pe 
rezultate nu sunt aplicate în 
mod consecvent

Procedurile de atribuire 
a contractelor garantează 
recrutarea unor experți cu 
o calificare adecvată

32 
Evaluările sunt efectuate de consul‑
tanți externi care sunt contractați de 
EuropeAid prin intermediul unor pro‑
ceduri de achiziții publice. Propunerile 
depuse de firmele de consultanță sunt 
notate în raport cu anumite cerințe 
specifice27, în special cele referitoare la 
calificările profesionale ale experților. 
Șefii de echipă și experții confirmați 
au, de obicei, o experiență profesio‑
nală de 10‑15 ani în materie de inter‑
venții, plus o experiență de cinci ani în 
evaluare în cazul șefilor de echipă.

23 În medie, au fost planificate 
3,5 evaluări anuale de către 
delegațiile UE și au fost 
executate 2,9 evaluări.

24 Factor menționat ca fiind 
principalul motiv pentru care 
nu s‑a realizat o evaluare care 
era planificată.

25 Principalele motive pentru 
abaterea de la criteriile 
standard sunt: (i) evitarea unei 
eventuale monitorizări inutile 
a unor programe care sunt 
bine gestionate sau 
a programelor care au fost 
evaluate recent; (ii) includerea 
unor programe problematice 
care se situează sub pragul 
financiar; și (iii) intensificarea 
eforturilor de monitorizare 
a unor programe care nu fac 
obiectul unei monitorizări 
interne suficiente.

26 Raportul special nr. 1/2011: 
„Deconcentrarea gestionării 
de către Comisie a asistenței 
externe de la serviciile sale 
centrale către delegații 
a condus la îmbunătățirea 
furnizării ajutorului?”, 
punctul 25  
(http://eca.europa.eu).

27 Termeni de referință sau 
specificații tehnice.

http://eca.europa.eu
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33 
Examinările în vederea monitorizării 
axate pe rezultate sunt, de asemenea, 
efectuate de firme de consultanță 
externe (contractanți însărcinați cu 
monitorizarea axată pe rezultate), care 
sunt selectate în urma unor proceduri 
de achiziții publice28. Experiența cerută 
în domeniul cooperării pentru dez‑
voltare în regiunea dată este de zece 
ani pentru experții confirmați, de cinci 
până la zece ani pentru experții de ni‑
vel mediu și de până la cinci ani pentru 
experții debutanți. În cazul contracte‑
lor care urmau să fie semnate în 2014, 
EuropeAid a solicitant contractanților 
însărcinați cu monitorizarea axată pe 
rezultate să angajeze experți speciali‑
zați în cadrul unor misiuni pe termen 
lung, astfel încât să se sporească și mai 
mult nivelul de expertiză.

Procedurile de control al calității 
pentru evaluările programelor 
și pentru monitorizarea axată 
pe rezultate nu sunt aplicate în 
mod sistematic

34 
Standardele referitoare la evaluare apli‑
cabile la nivelul Comisiei prevăd că, cu 
excepția cazurilor în care există motive 
întemeiate, trebuie să se creeze un grup 
de referință29 pentru fiecare evaluare, 
cu rolul de a oferi consiliere cu privire 
la termenii de referință, de a sprijini ac‑
tivitatea de evaluare și de a participa la 
măsurarea calității acestei activități cu 
o frecvență corespunzătoare. Orientări‑
le în materie de evaluare ale EuropeAid 
subliniază faptul că asigurarea calității 
în fiecare etapă a procesului constituie 
una dintre sarcinile principale ale coor‑
donatorului evaluării, alături de grupul 
de referință, care ar trebui să fie com‑
pus, printre altele, din reprezentanți ai 
principalelor părți interesate vizate30.

35 
În cazul evaluărilor strategice, se 
creează în mod sistematic grupuri de 
referință. Acestea se reunesc periodic, 
iar activitățile lor, inclusiv cea de exa‑
minare a calității în toate etapele, sunt 
consemnate în procesele‑verbale ale 
reuniunilor.

36 
Nu același lucru se poate afirma despre 
evaluările programelor. Așa cum reiese 
din sondajul Curții, numai 39 % din 
delegațiile UE au instituit un grup de 
referință în toate cazurile sau în cea 
mai mare parte a cazurilor31. În ceea 
ce privește unitățile operaționale din 
cadrul EuropeAid și delegațiile UE care 
au fost vizitate de Curte, au existat 
foarte puține cazuri în care a fost creat 
în mod oficial un grup de referință. Pot 
să aibă loc anumite consultări între 
managerul programului și alte părți 
interesate în diferite etape ale proce‑
sului de evaluare (de exemplu, pentru 
elaborarea termenilor de referință sau 
pentru revizuirea proiectului de raport 
de evaluare). Cu toate acestea, având 
în vedere absența unei documentații 
corespunzătoare, Curtea nu a avut 
posibilitatea de a aprecia dacă aceasta 
era o practică frecventă.

37 
Conform orientărilor în materie de eva‑
luare ale EuropeAid, calitatea rapoar‑
telor de evaluare preliminare și finale 
trebuie să fie evaluată în raport cu nouă 
criterii bine definite32. În acest scop, 
trebuie să fie completată o grilă privind 
calitatea de către două persoane care 
discută cele nouă criterii. În cazul evalu‑
ărilor strategice, grila de calitate a fost 
completată în mod sistematic și a fost 
publicată împreună cu raportul de 
evaluare pe site‑ul EuropeAid33. În cazul 
evaluărilor programelor, sondajul reali‑
zat de Curte a arătat că numai 71 % din 
delegațiile UE măsoară calitatea rapor‑
tului de evaluare și numai 37 % comple‑
tează grila de evaluare a raportului34.

28 Există, în total, cinci 
contractanți însărcinați cu 
monitorizarea axată pe 
rezultate: câte unul 
responsabil de fiecare dintre 
cele patru programe 
geografice aferente regiunilor 
(Africa‑ Zona Caraibilor‑Pacific, 
Asia, America Latină, țările din 
vecinătate) și un contractant 
responsabil de programele 
tematice.

29 Denumit, de asemenea, „grup 
de coordonare” în cadrul 
Comisiei.

30 În funcție de tipul și de locul 
de desfășurare a evaluării, 
grupurile de referință pot 
include reprezentanți ai 
EuropeAid, ai SEAE, ai altor 
servicii din cadrul Comisiei, ai 
autorităților din țările 
partenere, ai organizațiilor 
societății civile, ai altor agenții 
donatoare sau alți experți.

31 În cadrul delegațiilor și al 
unităților operaționale care au 
fost vizitate în cursul auditului, 
nu au fost create grupuri de 
referință oficiale, cu excepția 
cazurilor în care era vorba de 
evaluări de programe care 
erau similare cu evaluările 
strategice.

32 Cele nouă criterii sunt 
următoarele: (1) satisfacerea 
nevoilor; (2) sferă relevantă; 
(3) concepție solidă; (4) date 
fiabile; (5) analiză bine 
întemeiată; (6) constatări 
credibile; (7) concluzii valide; 
(8) recomandări utile; 
(9) claritatea raportului. În 
cazul evaluărilor programelor, 
criteriile 2 și 3 sunt grupate 
într‑un singur criteriu: 
concepție adecvată. Fiecare 
criteriu trebuie notat cu unul 
dintre următoarele cinci 
calificative: excelent, foarte 
bine, bine, insuficient sau 
inacceptabil (http://ec.europa.
eu/europeaid/evaluation/
methodology/guidelines/
gui_qal_flr_en.htm#03).

33 http://ec.europa.eu/
europeaid/
evaluation‑reports_en

34 Această grilă a fost completată 
doar în cazul uneia dintre cele 
zece evaluări de programe 
examinate de Curte, și anume 
evaluarea Instrumentului 
financiar pentru pace în Africa.

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gui_qal_flr_en.htm#03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gui_qal_flr_en.htm#03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gui_qal_flr_en.htm#03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gui_qal_flr_en.htm#03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-reports_en
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-reports_en
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-reports_en
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38 
Managerii programelor au sarcina 
de a evalua calitatea rapoartelor de 
monitorizare axată pe rezultate prin 
completarea unei fișe de răspuns obli‑
gatorii. Această fișă a fost completată 
pentru mai puțin de 60 % din rapoar‑
tele de monitorizare axată pe rezultate 
prezentate în perioada 2011‑2013.

Sistemul de evaluare și cel 
de monitorizare axată pe 
rezultate nu furnizează 
informații adecvate privind 
rezultatele obținute

Obiectivele programelor și 
indicatorii aferenți nu sunt 
definiți în mod clar

39 
Pentru a face posibilă o evaluare 
întemeiată pe probe a realizărilor, este 
necesar să se stabilească, pentru pro‑
grame, obiective specifice, măsurabile 
și delimitate în timp, care să fie însoțite 
de indicatori verificabili în mod obiec‑
tiv. Obiectivele care sunt menționate 
în documente de politică de nivel înalt 
și în textele legislative de instituire 
a instrumentelor de finanțare sunt con‑
cepute într‑un context politic dat; ele 
ar trebui să ofere un punct de plecare, 
însă, de multe ori, nu sunt suficient de 
precise pentru a avea vreo utilitate la 
nivelul implementării. Aceste obiective 
trebuie să fie transpuse în obiective 
operaționale mai specifice în etapa de 
programare a ajutorului pentru o țară, 
o regiune sau un sector anume și în 
etapa de concepere a intervențiilor 
individuale.

40 
Dintre cele 15 documente de progra‑
mare la nivel tematic, regional și de 
țară examinate de Curte (a se vedea 
anexa II), cinci35 cuprindeau obiec‑
tive și indicatori care erau descriși în 
mod clar, dar nu stabiliseră valori de 
referință și nici valori‑țintă cu ajutorul 
cărora să se măsoare performanța. În 
cazul celorlalte zece documente de 
programare, obiectivele erau neclare și 
adeseori nu erau specificați indicatori 
(a se vedea caseta 1).

41 
În ceea ce privește programele indivi‑
duale, mai multe rapoarte ale Curții36 
au evidențiat faptul că obiectivele nu 
sunt suficient de clare și că nu sunt 
definiți indicatori măsurabili. Dintre 
cele zece rapoarte de evaluare a unor 
programe care au fost examinate de 
Curte, patru menționează, printre prin‑
cipalele deficiențe, lipsa de claritate 
a obiectivelor și a indicatorilor, precum 
și absența unor valori de referință și 
inexistența datelor de monitorizare37 
(a se vedea caseta 2). Numai două 
evaluări conțineau comentarii pozitive 
referitor la aceste aspecte38.

42 
În lipsa unor obiective și a unor indica‑
tori definiți în mod clar, nu este posibil 
ca o evaluare să reușească o măsurare 
a performanței întemeiată pe probe. 
Această problemă a fost menționată, în 
egală măsură, de un studiu realizat în 
2011 pentru EuropeAid39.

35 Securitatea alimentară, Benin, 
Ciad, Uruguay și Zambia.

36 De exemplu, Raportul special 
nr. 1/2012: „Eficacitatea 
ajutorului pentru dezvoltare în 
domeniul securității 
alimentare acordat de 
Uniunea Europeană în Africa 
Subsahariană”, punctul 51, și 
Raportul special nr. 13/2013: 
„Asistența pentru dezvoltare 
acordată de UE Asiei Centrale”, 
punctul 52 (http://eca.europa.
eu).

37 Observații similare au fost 
formulate, în rapoartele lor 
anuale pe 2011, 2012 și 2013, 
de doi contractanți însărcinați 
cu monitorizarea axată pe 
rezultate, unul fiind 
responsabil de monitorizarea 
Instrumentului european de 
vecinătate și parteneriat, iar 
celălalt, de monitorizarea 
programelor tematice 
gestionate la nivel central.

38 Benin: PACTE – Programme 
d’appui aux collectivités 
territoriales (Programul de 
sprijin al colectivităților 
teritoriale); programele din 
cadrul Facilității pentru 
alimente puse în aplicare în 
cooperare cu Biroul 
Interafrican pentru Resurse 
Animale al Uniunii Africane 
(AU‑IBAR): „Intervenție de 
urgență la nivelul efectivelor 
de animale pentru atenuarea 
crizei alimentare din Somalia 
(LEISOM)” și „Vaccinuri pentru 
controlul bolilor neglijate 
specifice animalelor din Africa 
(VACNADA)”.

39 Study on Legal Instruments and 
Lessons Learned from the 
Evaluations Managed by the 
Joint Evaluation Unit (Studiu 
privind instrumentele juridice 
și lecțiile învățate din 
evaluările gestionate de 
Unitatea de evaluare comună), 
iulie 2011, punctul 26, p. IX 
(acest studiu nu a acoperit și 
FED) (http://ec.europa.eu/
europeaid/
evaluation‑reports_en, la 
secțiunea „by instrument/
channel”).

http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-reports_en
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-reports_en
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-reports_en
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Exemple de obiective vagi în documentele de programare multianuală

Investiții în capitalul uman: Evaluarea la jumătatea perioadei a documentului de strategie pentru progra-
mul tematic (2007-2013) și a programării multianuale indicative pentru perioada 2011-2013

În ceea ce privește consolidarea sistemelor de sănătate și accesul universal la asistență medicală de bază:

Din punctul de vedere al realizărilor vizate, această intervenție tematică ar trebui să se axeze pe sprijinirea 
activităților care:

 ο stimulează producerea unui efect eficace de multiplicare a resurselor pentru consolidarea unor sisteme de 
sănătate pentru toți utilizatorii și pentru asigurarea unei acoperiri universale în contextul furnizării servicii‑
lor de sănătate;

 ο promovează și susțin aplicarea unor soluții inovatoare și a unor bune practici în vederea soluționării defi‑
ciențelor existente la nivelul furnizării de servicii de sănătate și în vederea îmbunătățirii calității asistenței 
medicale;

 ο sprijină contribuția pe care o au societatea civilă, asociațiile profesionale și alte părți interesate prin activi‑
tățile acestora de sensibilizare, de monitorizare a politicilor și de consiliere în domeniul sănătății;

 ο sprijină platforme pentru derularea dialogului în materie de politici și pentru schimbul de bune practici cu 
privire la diverse aspecte legate de sănătate la nivel regional și mondial;

 ο sprijină țările partenere în procesul de punere în aplicare a angajamentelor juridice internaționale în dome‑
niul sănătății.

Documentul de strategie de țară/programul indicativ național pentru Bolivia pentru perioada 2007-2013

Consolidarea sectorului de producție reprezentat de microîntreprinderi și IMM‑uri și ameliorarea cadrului 
instituțional cu scopul de a spori productivitatea și competitivitatea acestora, fapt care va conduce la un acces 
mai bun la piețe și va facilita integrarea cu scopul de a crea locuri de muncă decente și durabile.

Exemple de obiective vagi în cadrul programelor

Euro-Med Migrație II, 2008-2011

Consolidarea cooperării în gestionarea migrației în vederea consolidării capacităților partenerilor MEDA de 
a oferi o soluție eficace, bine direcționată și cuprinzătoare pentru diferitele forme de migrație.

Instrumentul financiar pentru pace în Africa, 2003-2013

Sprijinirea operaționalizării arhitecturii africane pentru pace și securitate (APSA) și creșterea eficacității Uniunii 
Africane și a organizațiilor regionale africane în desfășurarea operațiunilor în sprijinul păcii în Africa.

Ca
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Evaluările și monitorizarea 
axată pe rezultate pun accentul 
mai mult pe implementarea 
programelor decât pe 
rezultatele obținute

43 
Orientările în materie de evaluare ale 
EuropeAid indică următoarele:

(a) evaluările de la jumătatea perioa‑
dei și evaluările finale sunt des‑
tinate să desprindă învățăminte 
din primii ani de implementare 
a intervenției, să ajusteze, dacă 
este necesar, intervenția aflată în 
curs de desfășurare și să furnizeze 
o analiză a primelor rezultate și 
impacturi obținute;

(b) evaluările ex post se ocupă în 
special cu verificarea impacturilor 
exercitate și cu evaluarea suste‑
nabilității beneficiilor obținute 
de intervenție; de asemenea, prin 
aceste evaluări se raportează către 
instituțiile care au alocat resursele 
și se contribuie la transferarea ex‑
perienței dobândite către alte țări 
sau sectoare.

44 
În foarte puține cazuri se procedează 
la evaluări ex post ale programelor. În 
cazul celor două delegații ale UE care 
au fost vizitate în cursul auditului, 
numai trei dintre cele 17 evaluări efec‑
tuate în perioada 2010‑2013 au fost 
evaluări ex post. Sunt puține cazurile în 
care contractele de finanțare stabilesc 
obligația realizării unor astfel de eva‑
luări [a se vedea punctul 27 litera (b)]. 
Un alt motiv invocat pentru neefectu‑
area de evaluări ex post este acela că 
evaluările de programe sunt finanțate 
din bugetul propriu al acestora și, prin 
urmare, sunt condiționate de data 
finalizării programelor.

45 
Potrivit EuropeAid, alți factori care 
contribuie la această situație sunt 
indisponibilitatea datelor de monito‑
rizare după încheierea programului și 
posibilele evoluții survenite în con‑
textul țării partenere susceptibile să 
afecteze eficacitatea programului. În 
opinia Curții, aceste argumente nu 
sunt valide: sistemul de monitorizare 
poate fi astfel conceput încât să se 
continue colectarea datelor considera‑
te necesare pentru o anumită perioadă 
după încheierea programului (a se 
vedea punctul 49). În plus, scopul unei 
evaluări este, printre altele, de a se 
identifica și a se evalua impactul unor 
factori neprevăzuți.

46 
Orientările în materie de monitorizare 
axată pe rezultate40 sugerează că exa‑
minările efectuate ex post în vederea 
monitorizării axate pe rezultate permit 
colectarea unor informații solide cu 
privire la concepția unui proiect și 
la impactul real și sustenabilitatea 
acestuia, aspecte care pot fi evalua‑
te cu adevărat doar după finalizarea 
proiectului. Însă examinările ex post 
au reprezentat, în medie, doar 11 % 
din examinările efectuate în vederea 
monitorizării axate pe rezultate în 
perioada 2008‑2012. EuropeAid a decis 
să sisteze aceste examinări ex post 
începând cu 2014, întrucât a considerat 
că metodologia referitoare la desfășu‑
rarea lor nu era adecvată pentru evalu‑
area impactului și că sistemul revizuit 
de monitorizare axată pe rezultate 
urmărește să sprijine doar gestionarea 
și implementarea programelor.

40 A se vedea ROM Handbook 
(Manualul de monitorizare 
axată pe rezultate) din 2012, 
p. 57.
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47 
La polul opus față de procentul limitat 
al evaluărilor ex post ale programelor și 
al monitorizărilor ex post axate pe re‑
zultate se situează Cadrul de măsurare 
a rezultatelor care este pus în aplicare 
în cadrul Băncii Europene de Investiții 
(BEI) din anul 2012. Acest cadru preve‑
de efectuarea unei monitorizări ex post 
timp de până la trei ani după încheie‑
rea unui proiect și BEI intenționează 
să utilizeze datele astfel colectate în 
scopul evaluărilor ex post.

Metodologia de evaluare 
a sprijinului bugetar este 
afectată de o serie de limitări 
inerente

48 
Sub egida unității „Evaluare” din cadrul 
EuropeAid, Rețeaua pentru evaluarea 
asistenței pentru dezvoltare din cadrul 
OCDE‑CAD a elaborat un document inti‑
tulat Evaluating Budget Support – Metho-
dological Approach (Evaluarea sprijinului 
bugetar – abordare metodologică), care 
a fost publicat în 201241. Acesta constitu‑
ie un cadru comun de evaluare a ope‑
rațiunilor de sprijin bugetar și oferă 
orientări cu privire la modul de organi‑
zare și de efectuare a acestor evaluări. 
În acest document, se admite că, în cele 
mai multe cazuri, va fi dificil de realizat 
o cuantificare a contribuției sprijinului 
bugetar, care va trebui evaluată, în 
schimb, dintr‑o perspectivă calitativă.

49 
Orice evaluare are în vedere, desigur, și 
o apreciere din perspectivă calitativă, 
însă dificultatea stabilirii unei corelații 
cauză‑efect logice și lipsite de ambigu‑
itate între rezultatele observate și pro‑
gramele de sprijin bugetar afectează 
fiabilitatea probelor care sunt furnizate 
de evaluare. Această limitare inerentă 
nu este menționată nici în rapoartele 
de evaluare a sprijinului bugetar42, nici 
în rapoartele EuropeAid43.

Raportarea nu furnizează 
multe probe privind rezultatele 
obținute

50 
Capacitatea EuropeAid de evaluare 
a rezultatelor obținute și de raportare 
cu privire la acestea este semnifica‑
tiv redusă de claritatea insuficientă 
a obiectivelor și a indicatorilor stabiliți 
pentru programele operaționale, pre‑
cum și de accentul pus pe evaluări și 
pe monitorizarea axată pe rezultate în 
cursul implementării programelor.

51 
Așa cum s‑a menționat în mai multe 
rapoarte ale Curții44, nu se furnizea‑
ză informații suficiente cu privire la 
rezultatele efective ale ajutorului în ra‑
poartele privind gestionarea asistenței 
externe întocmite de delegațiile UE și 
în cele două rapoarte anuale principale 
elaborate de EuropeAid, care tind să se 
concentreze mai degrabă pe activități‑
le implementate decât pe realizările în 
materie de politici.

52 
Același lucru se poate afirma și despre 
contribuția pe care o furnizează Euro‑
peAid la rapoartele de evaluare ela‑
borate de Comisie în temeiul articolu‑
lui 318. În Raportul său anual pe 201245, 
Curtea a constatat că, în pofida unor 
evoluții pozitive, aceste rapoarte de 
evaluare nu furnizau probe suficiente, 
pertinente și fiabile cu privire la rezul‑
tatele politicilor UE și, prin urmare, nu 
erau adecvate pentru a servi scopului 
în care au fost prevăzute în cadrul pro‑
cedurii de descărcare de gestiune.

41 http://www.oecd.org/dac/
evaluation/dcdndep/
Methodological%20
approach%20BS%20
evaluations%20Sept%20
2012%20_with%20cover%20
Thi.pdf

42 EuropeAid a gestionat patru 
evaluări ale unor programe de 
sprijin bugetar: Mali și Tunisia 
(2011), Tanzania și Africa de 
Sud (2013).

43 Rapoartele anuale de 
activitate pe 2011 și 2013 și 
Raportul anual pe 2012.

44 Raportul anual al Curții de 
Conturi referitor la execuția 
bugetului privind exercițiul 
financiar 2011, punctul 10.12 
(JO C 344, 12.11.2012); Raportul 
special nr. 1/2011, punctul 59; 
Raportul special nr. 13/2013, 
punctele 78‑80 (http://eca.
europa.eu).

45 Raportul anual al Curții de 
Conturi referitor la execuția 
bugetului privind exercițiul 
financiar 2012, punctele 10.21 
și 10.22 (JO C 331, 14.11.2013).

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/Methodological%20approach%20BS%20evaluations%20Sept%202012%20_with%20cover%20Thi.pdf
http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
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Sistemul de evaluare și cel 
de monitorizare axată pe 
rezultate implementate 
de EuropeAid nu 
garantează o valorificare 
la maximum 
a constatărilor formulate

53 
Curtea a examinat dacă sistemul 
de evaluare și cel de monitorizare 
axată pe rezultate implementate de 
EuropeAid au asigurat o urmărire co‑
respunzătoare a situației acțiunilor în‑
treprinse în urma constatărilor formu‑
late și o diseminare adecvată a acestor 
constatări către totalitatea utilizatorilor 
cărora le erau adresate.

Nu s‑au creat mecanisme 
corespunzătoare de urmărire 
a situației acțiunilor 
întreprinse în urma 
constatărilor

Există deficiențe la nivelul 
urmăririi situației acțiunilor 
întreprinse în urma 
constatărilor formulate în 
cadrul evaluărilor strategice

54 
Acțiunile care trebuie să fie întreprinse 
în urma unei evaluări strategice sunt 
enumerate într‑un document46 publi‑
cat împreună cu raportul de evaluare 
pe site‑ul web al EuropeAid. Deși 
aceasta constituie o bună practică, 
majoritatea documentelor de acest 
tip care au fost examinate de Curte 
nu furnizau informații suficient de 
detaliate privind acțiunile planificate, 
calendarul acestora sau repartizarea 
responsabilităților.

55 
Perioada de urmărire a punerii în 
aplicare a planului de acțiune de către 
unitatea „Evaluare” se limitează la 
un an după publicarea raportului de 
evaluare. Acest interval de timp este 
adesea prea scurt pentru a putea pune 
în aplicare planuri de acțiune care im‑
plică modificarea politicilor sectoriale 
sau a strategiilor de cooperare ale UE 
cu o anumită regiune sau cu o anumită 
țară47.

56 
O evaluare inter pares48 realizată în 
2012 de către OCDE‑CAD a relevat, 
de asemenea, că unitatea „Evaluare” 
din cadrul EuropeAid nu dispunea de 
o imagine clară a gradului în care reco‑
mandările formulate pe baza evaluări‑
lor strategice erau acceptate și utili‑
zate ca bază pentru elaborarea noilor 
politici și programe. În 2014, un studiu 
comandat de unitatea „Evaluare” pri‑
vind acceptarea rezultatelor evaluărilor 
strategice și modul în care se dă curs 
acestora a evidențiat că rezultatele nu 
erau utilizate în mod eficace.

46 Denumit „fiche contradictoire”.

47 De exemplu, evaluarea 
tematică a sprijinului acordat 
de Comisia Europeană pentru 
respectarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale 
a fost publicată în 2011. Multe 
dintre acțiuni erau planificate 
a fi finalizate după 2012. 
Același lucru s‑a constatat în 
cazul majorității evaluărilor 
care au fost finalizate în 2012 și 
2013, ale căror recomandări 
urmau să fie puse în aplicare, 
în cea mai mare parte, în 
timpul perioadei de 
programare 2014‑2020.

48 Uniunea Europeană (2012), 
DAC Peer Review: Main Findings 
and Recommendations 
(Evaluare inter pares realizată 
de CAD: principalele constatări 
și recomandări) (http://www.
oecd.org/dac/peer_reviews/
europeanunion2012dacpeer 
reviewmainfindings 
andrecommendations.htm).

http://www.oecd.org/dac/peer_reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
http://www.oecd.org/dac/peer_reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
http://www.oecd.org/dac/peer_reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
http://www.oecd.org/dac/peer_reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
http://www.oecd.org/dac/peer_reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm


22Observații

Nu există o documentare 
adecvată cu privire la modul 
în care se dă curs constatărilor 
formulate în urma evaluărilor 
programelor și a monitorizării 
axate pe rezultate

57 
Constatările formulate în urma evalu‑
ărilor programelor și a monitorizării 
axate pe rezultate sunt, de regulă, 
dezbătute în cadrul unităților ope‑
raționale sau al delegațiilor UE, iar 
managerii programelor au respon‑
sabilitatea de a se asigura că se iau 
măsurile adecvate. Spre deosebire de 
cazul evaluărilor strategice, delegațiile 
UE nu elaborează și nu monitorizează 
în mod sistematic planuri de acțiune 
documentate, lucru constatat de Curte 
și în cazul celor două delegații vizitate. 
Potrivit rezultatelor sondajului Curții, 
doar 44 % din delegațiile UE întocmesc 
cu regularitate planuri de acțiune. În 
ceea ce privește examinările realiza‑
te în vederea monitorizării axate pe 
rezultate, fișele de răspuns care au fost 
examinate de Curte prezentau acțiuni‑
le care trebuiau întreprinse. Aceste fișe 
au fost completate însă doar pentru 
60 % din examinările efectuate în ve‑
derea monitorizării axate pe rezultate 
în perioada 2011‑2013.

58 
În peste jumătate dintre cazurile exa‑
minate49, Curtea a identificat elemente 
care demonstrează că unele dintre 
constatările formulate în urma evalu‑
ărilor programelor și a monitorizării 
axate pe rezultate sunt utilizate. În 
absența unui sistem adecvat de urmă‑
rire a acțiunilor întreprinse, EuropeAid 
nu poate garanta că se dă curs într‑un 
mod eficace constatărilor și recoman‑
dărilor formulate în urma evaluărilor 
programelor și a monitorizării axate pe 
rezultate.

Constatările formulate 
în urma evaluărilor – cu 
excepția evaluărilor 
programelor – și în cadrul 
monitorizării axate pe 
rezultate fac obiectul unei 
diseminări adecvate

Constatările sunt diseminate 
în mod corespunzător în cazul 
evaluărilor strategice și al 
monitorizării axate pe rezultate

59 
Rapoartele de evaluare strategică și 
rapoartele de monitorizare axată pe 
rezultate sunt ușor accesibile pentru 
toate unitățile din cadrul EuropeAid și 
pentru toate delegațiile UE. Rapoartele 
de evaluare strategică sunt disponibile 
și pentru părțile interesate externe. 
Ele se publică pe site‑urile web ale 
EuropeAid și OCDE și sunt transmise 
Parlamentului European, Consiliului și 
statelor membre ale UE. De asemenea, 
rapoartele și învățămintele desprinse 
sunt diseminate pe diverse alte căi 
(de exemplu, prin intermediul reuni‑
unilor, al atelierelor și al seminarelor) 
care sunt adaptate la publicul‑țintă 
(de exemplu, serviciile Comisiei, SEAE, 
delegațiile UE, instituții europene, par‑
teneri externi și rețele de experți).

60 
EuropeAid prezintă, în raportul său 
anual de activitate50 și în raportul său 
anual51, o sinteză a rezultatelor evalu‑
ărilor strategice și a principalelor lecții 
învățate, precum și datele agregate 
referitoare la performanță obținute în 
urma monitorizării axate pe rezultate. 
De asemenea, EuropeAid contribuie 
la elaborarea raportului de evaluare 
prezentat de Comisie în temeiul artico‑
lului 318, raport care conține rezumate 
ale constatărilor formulate în urma 
evaluărilor strategice52.

49 În cazul a șase dintre cele zece 
evaluări de programe și în 
cazul a șase dintre cele opt 
examinări în vederea 
monitorizării axate pe 
rezultate care au fost auditate.

50 Raportul anual de activitate pe 
2013, p. 117‑119 și 150‑162 și 
anexa 9.

51 Raportul anual privind 
politicile de dezvoltare și 
asistență externă ale Uniunii 
Europene și punerea în 
aplicare a acestora în 2012, 
p. 166‑173.

52 COM(2013) 461 final din 
26 iunie 2013, Raport al 
Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu privind 
evaluarea finanțelor Uniunii pe 
baza rezultatelor obținute, 
p. 22‑23.
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Diseminarea evaluărilor 
programelor este inadecvată

61 
În general, rapoartele de evaluare a pro‑
gramelor sunt puse la dispoziția părților 
direct interesate de către managerii pro‑
gramelor și sunt discutate cu acestea (în 
principal, unitățile geografice și cele te‑
matice din cadrul EuropeAid și partene‑
rul implicat în implementare). În foarte 
puține cazuri, ele sunt puse la dispoziția 
beneficiarilor sau a altor donatori.

62 
Delegațiile au sarcina de a raporta 
către EuropeAid cu privire la învăță‑
mintele desprinse din evaluările pro‑
gramelor în rapoartele lor semestriale 
privind gestionarea asistenței externe. 
În rapoartele de acest tip care au fost 
examinate de Curte, existau puține 
informații în acest sens sau acestea 
lipseau cu desăvârșire. În cazul evaluă‑
rilor programelor care sunt gestionate 
de către unitățile operaționale din 
cadrul EuropeAid, nu a existat o astfel 
de obligație de raportare până în 2012. 
Raportul anual de activitate pe 2013 al 
EuropeAid53 conține o sinteză a 15 ast‑
fel de evaluări de programe; totuși, nu 
se oferă nicio informație cu privire la 
proporția pe care o reprezintă aceste 
15 evaluări în raport cu totalul evaluă‑
rilor care au fost finalizate în 2013.

63 
Așa cum a semnalat deja Curtea54, nu 
este posibilă o utilizare sistematică 
a rapoartelor de evaluare a programe‑
lor, deoarece nu există o bază de date 
centrală în care să fie stocate aceste 
evaluări. Acest lucru reduce în mod 
semnificativ capacitatea EuropeAid 
de analizare și de diseminare a acestor 
informații pe plan intern și către părțile 
interesate externe, precum și capacita‑
tea acesteia de a asigura o bază pentru 
îndeplinirea obligației de răspundere 
pentru actul de gestiune.

64 
EuropeAid și‑a declarat intenția de 
a dezvolta un nou instrument infor‑
matic pentru gestionarea, stocarea 
și analiza evaluărilor programelor și 
a examinărilor realizate în vederea 
monitorizării axate pe rezultate, instru‑
ment care ar servi drept punct central 
de stocare a tuturor rapoartelor și care 
ar permite utilizatorilor să efectueze 
căutări avansate și analize. La momen‑
tul auditului Curții, nu fusese luată încă 
decizia de a se dezvolta partea din 
aplicație dedicată evaluărilor progra‑
melor, deși accesibilitatea rapoartelor 
era un aspect mai problematic în cazul 
acestui tip de evaluări.

53 Raportul anual de activitate 
pe 2013, anexa 9: Informații 
referitoare la performanță 
incluse în evaluări.

54 Raportul special nr. 1/2011, 
punctul 60.
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65 
Curtea concluzionează că sistemul de 
evaluare și sistemul de monitorizare 
axată pe rezultate implementate de 
EuropeAid nu sunt suficient de fiabile.

66 
Per ansamblu, funcția de evaluare și 
cea de monitorizare axată pe rezultate 
sunt bine organizate, combinând în 
mod reușit atribuțiile de la nivel central 
cu cele descentralizate, urmărindu‑se 
astfel promovarea unei culturi a evalu‑
ării și un rol de prim‑plan pentru eva‑
luări în cadrul procesului de gestionare 
a ajutorului. Cu toate acestea, treptele 
superioare de conducere nu exercită, 
la nivel global, o supraveghere adecva‑
tă a evaluărilor programelor. Nedispu‑
nând de informații de gestiune cores‑
punzătoare privind resursele umane 
și financiare utilizate pentru evaluările 
programelor, EuropeAid nu poate 
garanta că acestea sunt adecvate și că 
sunt alocate în mod eficient diverselor 
activități de evaluare.

67 
Sistemul de evaluare și cel de moni‑
torizare axată pe rezultate nu asigură 
într‑o măsură suficientă formularea 
unor constatări robuste și relevante. 
Nefiind întocmite pe baza unor criterii 
suficient de clare, planurile de reali‑
zare a evaluărilor nu garantează că se 
acordă prioritate acelor evaluări care 
prezintă cea mai mare utilitate pentru 
procesul decizional. În plus, absența 
monitorizării împiedică EuropeAid să 
identifice și să acționeze asupra cauze‑
lor care pot explica abaterile frecvente 
de la aceste planuri. Procedurile de 
achiziții publice permit selectarea unor 
experți externi cu competențele și 
cunoștințele necesare. Procedurile de 
control al calității pentru monitorizarea 
axată pe rezultate și pentru evaluările 
programelor nu sunt aplicate în mod 
consecvent în cadrul EuropeAid.

68 
Constatările formulate în urma evaluă‑
rilor și a monitorizării axate pe rezulta‑
te nu sunt valorificate la maximum. Nu 
s‑au creat mecanisme corespunzătoare 
de urmărire a situației acțiunilor în‑
treprinse în urma constatărilor pen‑
tru a se asigura utilizarea lor în mod 
corespunzător. Constatările obținute în 
urma evaluărilor strategice și în urma 
monitorizării axate pe rezultate sunt 
difuzate pe scară largă către o gamă 
vastă de părți interesate de pe plan 
intern și de pe plan extern, cu ajutorul 
mai multor tipuri de instrumente de 
comunicare. Cu toate acestea, lipsa 
accesului la evaluările programelor și 
absența unor instrumente de căutare 
împiedică buna desfășurare a schimbu‑
lui de cunoștințe.

69 
Sistemul de evaluare și cel de monito‑
rizare axată pe rezultate nu furnizează 
informații adecvate privind rezultatele 
obținute, din cauza unor obiective și 
indicatori care nu sunt suficient de 
bine definiți, a procentului limitat pe 
care îl reprezintă evaluările ex post și 
examinările efectuate ex post în vede‑
rea monitorizării axate pe rezultate, 
precum și din cauza limitărilor inerente 
care afectează metodologia de evalua‑
re a sprijinului bugetar. Drept rezultat, 
capacitatea EuropeAid de a răspunde 
pentru modul în care își desfășoară 
activitățile este limitată, iar raportările 
sale oferă prea puține indicații cu privi‑
re la rezultatele reale obținute.

70 
Comisia și EuropeAid au lansat, recent, 
o serie de inițiative destinate să le 
amelioreze capacitatea de evaluare și 
de raportare cu privire la realizările în 
materie de politici. Aceste inițiative se 
aflau într‑o fază prea incipientă pentru 
a permite Curții să le evalueze efica‑
citatea în ceea ce privește remedierea 
problemelor semnalate în cuprinsul 
prezentului raport.
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Recomandarea 1 
Utilizarea eficientă 

a resurselor pentru sistemul 
de evaluare și pentru 

sistemul de monitorizare 
axată pe rezultate

EuropeAid ar trebui să aibă la dispozi‑
ție informații de gestiune adecvate și 
să efectueze cu regularitate evaluări 
ale necesităților, astfel încât să asigure 
o repartizare în cunoștință de cauză 
a resurselor umane și a celor financiare 
între evaluările programelor și monito‑
rizarea axată pe rezultate.

Recomandarea 2 
Prioritizarea adecvată 

a evaluărilor programelor 
și monitorizarea 
corespunzătoare 

a activităților de evaluare

Pentru a se asigura că evaluările efec‑
tuate reflectă prioritățile organizației, 
EuropeAid ar trebui:

— să definească criterii clare de selec‑
ție în vederea prioritizării evaluări‑
lor programelor și să documenteze 
modul în care au fost aplicate 
aceste criterii pentru întocmirea 
planurilor de realizare a evaluărilor, 
ținând seama totodată de com‑
plementaritatea cu monitorizarea 
axată pe rezultate;

— să își consolideze în mod conside‑
rabil sistemul de monitorizare și 
de raportare cu privire la punerea 
în aplicare a planurilor de reali‑
zare a evaluărilor, sistem care să 
includă, printre altele, o analiză 
a cauzelor eventualelor întârzieri 
și o descriere a măsurilor adoptate 
pentru a le combate;

— să întărească supravegherea la 
nivel global a activităților sale de 
evaluare a programelor.

Recomandarea 3 
Controlul calității

Pentru a asigura calitatea evaluărilor 
programelor și a monitorizării axate pe 
rezultate, EuropeAid ar trebui:

— să insiste ca unitățile operaționale 
și delegațiile să aplice cerințele 
în materie de control al calității, 
inclusiv cerința utilizării, în cazul 
evaluărilor programelor, a unui 
grup de referință și a documentării 
controalelor de calitate efectuate;

— să verifice cu regularitate aplicarea 
acestor controale.

Recomandarea 4 
Demonstrarea rezultatelor 

obținute

Pentru a spori capacitatea sistemului 
de evaluare de a furniza informații 
adecvate cu privire la rezultatele obți‑
nute, EuropeAid ar trebui:

— să aplice cu mai multă rigurozi‑
tate dispozițiile de reglementare 
care prevăd stabilirea unor obiec‑
tive SMART și a unor indicatori 
verificabili;

— să aducă modificări sistemului de 
monitorizare astfel încât acesta să 
continue să furnizeze date privind 
programele timp de cel puțin trei 
ani după finalizarea acestora; și

— să mărească în mod considerabil 
procentul evaluărilor ex post ale 
programelor.
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Recomandarea 5 
Urmărirea situației acțiunilor 

întreprinse ca răspuns la 
constatările formulate 
în urma evaluărilor și 

a monitorizării axate pe 
rezultate și diseminarea 

acestor constatări

Pentru a asigura valorificarea la maxi‑
mum a constatărilor formulate în urma 
evaluărilor și a monitorizării axate pe 
rezultate, EuropeAid ar trebui:

— să prelungească, în cazul evaluări‑
lor strategice, perioada de urmări‑
re a situației acțiunilor întreprinse;

— să creeze o bază de date centrală 
pentru evaluările programelor, în 
care să fie stocate rapoartele de 
evaluare, planurile de acțiune și 
urmărirea situației acțiunilor între‑
prinse, și să doteze această bază de 
date cu funcții de căutare care să 
facă posibile analizele.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera III, condusă de domnul Karel PINXTEN, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 21 octombrie 2014.

  Pentru Curtea de Conturi

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
 Președinte
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Sistemul de notare utilizat pentru monitorizarea axată pe rezultate

Monitorizarea axată pe rezultate evaluează performanța unui program din perspectiva a cinci criterii de evalua‑
re (pertinență, eficiență, eficacitate, perspectivele impactului și sustenabilitatea potențială), în conformitate cu 
sistemul de notare prezentat în continuare:

Notare Formă numerică Formă calitativă Explicarea calificativelor

A 4 Foarte bine
Situația este considerată foarte satisfăcătoare, cu mult peste medie și, eventual, 
o referință pentru bunele practici. Recomandările se concentrează asupra necesității 
de a se adopta aceste bune practici în cadrul altor operațiuni.

B 3 Bine Situația este considerată satisfăcătoare, dar se mai pot realiza progrese. Recomandări-
le sunt utile, dar nu prezintă o importanță vitală pentru operațiunea în cauză.

C 2 Probleme
Există aspecte care trebuie să fie remediate; în caz contrar, performanța globală 
a operațiunii poate fi afectată negativ. Îmbunătățirile care trebuie aduse nu implică 
însă revizuirea semnificativă a strategiei operațiunii.

D 1 Deficiențe grave Există deficiențe foarte grave care, dacă nu sunt soluționate, pot antrena eșecul 
operațiunii. Sunt necesare ajustări și revizuiri majore ale strategiei.

Fiecare program este apoi încadrat într‑o anumită categorie, în funcție de numărul de note A, B, C și D pe care 
le‑a primit. Există patru categorii în care poate fi clasificat un program dat: „I” indică o performanță foarte bună; 
„II” indică o performanță bună;„III” indică faptul că există probleme în derularea programului, iar „IV” indică 
faptul că programul nu dă rezultate sau că acesta se confruntă cu dificultăți majore.

Ulterior, EuropeAid determină ce procent de programe din cadrul portofoliului aferent monitorizării axate pe 
rezultate intră în fiecare categorie. Această acțiune se realizează pentru întregul portofoliu, pe regiuni și pe 
sectoare în cadrul unei regiuni. Acestea sunt elementele pe care se bazează raportarea EuropeAid cu privire la 
performanța portofoliului.

A
ne

xa
 I
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 II Lista documentelor de programare examinate

Programe tematice

 ο Programul tematic pentru mediu și gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia (ENRTP): documentul 
de strategie și programarea multianuală indicativă pentru perioada 2011‑2013

 ο Programul tematic pentru securitate alimentară: documentul de strategie și programarea multianuală indicativă 
pentru perioada 2011‑2013

 ο Investiții în capitalul uman: evaluarea la jumătatea perioadei a documentului de strategie pentru programul tematic 
pe perioada 2007‑2013 și programarea multianuală indicativă pentru perioada 2011‑2013

Programe regionale

 ο Documentul de strategie regională pentru Asia Centrală pentru perioada 2007‑2013

 ο Programul indicativ regional pentru America Latină pentru perioada 2007‑2013

 ο Programarea multianuală indicativă pentru Asia pentru perioada 2007‑2010

 ο Programarea multianuală indicativă pentru cooperarea intra‑ACP finanțată prin cel de Al zecelea FED, pentru 
perioada 2008‑2013

Programe de țară

 ο Documentul de strategie de țară pentru Laos, pentru perioada 2007‑2013

 ο Documentul de strategie de țară pentru Bangladesh, pentru perioada 2007‑2013

 ο Documentul de strategie de țară pentru India, pentru perioada 2007‑2013

 ο Documentul de strategie de țară/programul indicativ național pentru Benin, pentru perioada 2008‑2013

 ο Documentul de strategie de țară/programul indicativ național pentru Ciad, pentru perioada 2008‑2013

 ο Documentul de strategie de țară/programul indicativ național pentru Zambia, pentru perioada 2008‑2013

 ο Documentul de strategie de țară/programul indicativ național pentru Uruguay, pentru perioada 2007‑2013

 ο Documentul de strategie de țară/programul indicativ național pentru Bolivia pentru perioada 2007‑2013



29Anexe
A

ne
xa

 II
I Lista contractelor de finanțare examinate

(în euro)

Țara Numărul deciziei Denumire
Contribuția din 

partea UE
Africa

Madagascar FED/2012/023-503 (EC) Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Augmentation des Revenus Agricoles (ASARA) (Ameliora-
rea securității alimentare și creșterea veniturilor agricole) 40 000 000

Uganda FED/2013/023-513 (EG) Small and Medium Agribusiness Development Fund – A Public Private Partnership (Fondul de dezvol-
tare a întreprinderilor mici și mijlocii din industria agroalimentară - Un parteneriat public-privat) 15 000 000

Etiopia FED/2011/023-531 (CA)

Capacity development and governance support for scaling up renewable energy services in rural and 
peri-urban areas of Ethiopia (Consolidarea capacităților și sprijin pentru guvernanță în vederea 
creșterii acoperirii serviciilor de furnizare a energiei din surse regenerabile în zonele rurale și 
periurbane din Etiopia) – CfP 129364 Prop 353

1 176 000

Somalia FED/2012/023-536 (EC) Support to Democratisation (Sprijin pentru democratizare) 14 000 000
Papua-Noua 
Guinee FED/2012/023-538 (EG) Non State Actors (NSAs) Support Programme in Papua New Guinea (Programul de sprijinire a acto-

rilor nestatali din Papua-Noua Guinee) 4 538 000

Nigeria FED/2013/023-551 (EG) Energising Access to Sustainable Energy in Nigeria (EASE) (Îmbunătățirea accesului la energie 
durabilă în Nigeria) 27 000 000

Kenya FED/2012/023-566 (EC) Standards for Market Access Programme (SMAP) (Programul pentru îndeplinirea standardelor 
care fac posibil accesul pe piață) 12 100 000

Liberia FED/2012/023-568 (EC) Support to trade facilitation in the customs sector (Sprijin pentru facilitarea comerțului în sectorul 
vamal) 3 000 000

8 contracte de finanțare TOTAL 116 814 000
America Latină

Honduras DCI-ALA/2013/023-720 (EC) Promoting fair and accessible justice in Honduras (EuroJusticia) (Promovarea unei justiții echitabi-
le și accesibile în Honduras) 27 500 000

Costa Rica DCI-ALA/2010/021-501 (EC) Comprehensive Strategy to reduce school drop-out rates in public secondary education (Strategie cu-
prinzătoare în vederea reducerii ratei de părăsire timpurie a școlii în învățământul secundar public) 8 500 000

Republica 
Dominicană BAN/2012/024-100 (EC) Banana accompanying measure (BAM) Dominican Republic (Măsură de însoțire pentru sectorul 

bananelor în Republica Dominicană) 16 340 000

Uruguay DCI-ALA/2011/022-498 (EC)

Support for the reform of the Uruguayan penal justice and penitentiary systems for the improvement 
of the quality of life and social and labour reintegration of prison inmates (Sprijin pentru reforma 
sistemului judiciar penal și a sistemului penitenciar din Uruguay în vederea îmbunătățirii calității 
vieții deținuților și a reintegrării sociale și pe piața muncii a acestora)

5 000 000

4 contracte de finanțare TOTAL 57 340 000
Țările din vecinătate

Egipt ENPI/2012/024-080 (EC) Emergency Employment Investment Project (Proiect de investiție pentru crearea de urgență 
a unor locuri de muncă) 70 000 000

Maroc ENPI/2012/024-196 (EC) Programme d’appui à l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) – phase II (Program 
de sprijin al inițiativei naționale pentru dezvoltare umană – faza II) 25 000 000

Tunisia ENPI/2011/022-772 (EC) Programme de Modernisation des services (Program de modernizare a serviciilor) 20 000 000
Cisiordania și 
Fâșia Gaza ENPI/2010/022-476 (EC) PEGASE: Private Sector Development (Dezvoltarea sectorului privat) 11 000 000

4 contracte de finanțare TOTAL 126 000 000
Asia și Pacific
Afganistan DCI-ASIE/2013/024-844 (EG) Support to credible and transparent elections (Sprijin pentru alegeri credibile și transparente) 15 000 000

Tonga FED/2013/024-766 (EG) Technical Cooperation Facility, Good Governance and NSA programme II (Programul II pentru 
facilitatea de cooperare tehnică, pentru buna guvernanță și pentru actorii nestatali) 472 000

Vietnam DCI-ASIE/2013/024-370 (EG)
EU-HSPSP 2 – EU Health Sector Policy Support Programme phase 2: Towards Equity and Quality of 
Health Services in Vietnam (Programul de sprijin al politicii UE pentru sectorul sănătății, faza 2: 
Către servicii sanitare echitabile și de calitate în Vietnam)

114 000 000

Bangladesh DCI-ASIE/2012/022-446 (EC) Poverty Reduction Through Inclusive and Sustainable Markets (PRISM) (Combaterea sărăciei prin 
dezvoltarea unor piețe durabile și favorabile incluziunii) 30 000 000

4 contracte de finanțare TOTAL 159 472 000
20 contracte de finanțare TOTAL 459 626 000
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Lista evaluărilor examinate
(în euro)

Anul1

Evaluare 
strategică sau 

evaluare de 
program

Tipul 
evaluării Programul/tema/țara evaluat(ă) Instrumentul de 

finanțare

Contribuția 
din partea 

UE

Costul 
evaluării

2012 strategică de țară
Cooperarea Uniunii Europene cu Nepal – 
evaluare la nivel de țară (perioada acoperită: 
2002-2010)

în principal ICD geografic 
și tematic și IEDDO 58 000 000 201 711

2011 strategică tematică
Sprijinul acordat de Comisia Europeană 
în sectorul educației (perioada acoperită: 
2000-2007)

ICD geografic și tematic, 
FED și IEVP 1 900 000 000 457 265

2012 de program finală Facilitatea pentru alimente – proiecte 
AU-IBAR (LEISOM și VACNADA)

Facilitatea pentru 
alimente 2 507 860 131 870

2013

de program, 
dar similară 
unei evaluări 
strategice

finală Evaluarea finală a Facilității pentru alimente 
per ansamblu (2009-2012)

Facilitatea pentru 
alimente 1 000 000 000 399 720

2013

de program, 
dar similară 
unei evaluări 
strategice

finală
Programul de acțiune pe trei ani pentru 
Instrumentul financiar pentru pace în Africa, 
perioada 2011-2013

în principal FED 549 345 726 478 022

2012 de program la jumătatea 
perioadei „Invest in MED” IEVP pentru țările din 

sud 9 000 000 119 778

2013 de program  ex post „Euromed Migrație II'” IEVP pentru țările din 
sud 4 994 000 148 580

2011 de program finală
Appui à l'Entretien Périodique du Réseau Routi-
er Classé (Sprijin pentru întreținerea periodică 
a rețelei rutiere clasificate) 

FED 36 709 425 72 848

2012 de program finală
Programme d'appui à la décentralisation au 
Bénin (Program de sprijin pentru descentrali-
zare în Benin)

FED 13 785 026 47 120

2010 de program finală Erasmus Mundus, Fereastra de cooperare 
externă pentru India ICD geografic 28 600 000 147 745

2014 de program finală
Programul de parteneriat cu statele Chhattis-
garh și Rajasthan, asistat de Comisie (sprijin 
bugetar) 2

ICD geografic 158 590 819 1 934 700

2011 de program finală
20 de proiecte selectate dintr-un număr de 
100 de proiecte de mediu finanțate de UE în 
India 

ICD geografic 340 000 000 118 008

1 Anul în care a fost publicată evaluarea.
2 Contractul presupune și desfășurarea altor activități în afara unei simple evaluări.

A
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 IV
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Lista examinărilor în vederea monitorizării axate pe rezultate care au făcut obiectul 
auditului

(în euro)

Denumirea programului Țară/regiune/sector Contribuția din 
partea UE Tipul raportului Data raportului

Facilitatea pentru alimente – proiecte 
AU-IBAR (LEISOM și VACNADA) Combaterea foametei 2 507 860 intermediar iunie 2011

Facilitatea pentru alimente Combaterea foametei 1 000 000 000 intermediar mai 2011

Facilitatea de consolidare a capacităților 
administrației publice în Libia Libia 4 500 000 intermediar octombrie 2013

Proiectul „Euromed Migrație II'” Țările din vecinătatea 
sudică 4 994 000 intermediar octombrie 2010

Appui à l'Entretien Périodique du Réseau 
Routier Classé (Sprijin pentru întreținerea 
periodică a rețelei rutiere clasificate) 

Benin 36 709 425 intermediar noiembrie 2008

Programme d'appui à la décentralisation au 
Bénin (Program de sprijin pentru descen-
tralizare în Benin)

Benin 13 785 026 intermediar februarie 2012

Programme Société Civile et Culture (Pro-
gramul pentru societatea civilă și pentru 
cultură)

Benin 14 400 000 intermediar mai 2013

Materiale textile sustenabile pentru 
o dezvoltare durabilă India 1 672 945 intermediar iulie 2012

Centrul european pentru afaceri și tehnolo-
gie din India (EBTC) India 6 586 578 intermediar iulie 2012

A
ne
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I Lista delegațiilor care au răspuns la sondaj

Țară/Delegația 

Africa, Zona Caraibilor și Pacific America Latină

Angola Bolivia

Botswana Chile

Burkina Faso El Salvador 

Burundi Honduras 

Capul Verde Nicaragua 

Congo (Brazzaville) Paraguay 

Djibouti Uruguay

Etiopia Țările din vecinătate

Madagascar Algeria 

Nigeria Armenia 

Rwanda Azerbaidjan 

Togo Belarus

Republica Dominicană Georgia 

Guyana Israel 

Insulele Solomon (delegația din Papua-Noua Guinee) Iordania 

Asia Liban

Bangladesh Maroc 

Cambodgia Tunisia 

India Ucraina 

Laos, Thailanda

Nepal 

Pakistan 

Filipine 

Vietnam 
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Un sistem de monitorizare a punerii în aplicare 
a planurilor de evaluare a programului există deja 
în raportul privind gestionarea asistenței externe, 
iar progresele înregistrate în ceea ce privește eva‑
luările strategice sunt incluse în rapoarte destinate 
comisarilor.

Sistemul de monitorizare pentru evaluările programe‑
lor va fi îmbunătățit și se va pune mai mult accentul 
pe aspectele de control al calității pentru evaluările 
programelor. Managerii de proiect vor beneficia, de 
asemenea, de o mai bună orientare și asistență, prin 
intermediul sistemului de gestionare a informațiilor 
pentru evaluările programelor care este în curs de 
elaborare.

În ceea ce privește monitorizarea axată pe rezultate, 
Comisia a inițiat reforme care ar trebui să îmbunătă‑
țească substanțial calitatea sistemului, printre care, în 
special, asigurarea externă a calității.

V
Au fost deja create mecanisme de urmărire a situației 
acțiunilor întreprinse ca răspuns la constatări și de 
diseminare a acestor constatări. În ceea ce privește 
monitorizarea axată pe rezultate, mecanismul existent 
este în curs de îmbunătățire. Urmărirea situației acți‑
unilor întreprinse ca răspuns la evaluările strategice 
a fost oficializată și publicată.

În ceea ce privește evaluările programelor, Comisia 
recunoaște că sunt posibile ameliorări în ceea ce 
privește urmărirea situației acțiunilor întreprinse ca 
răspuns la constatări, supravegherea și monitorizarea, 
funcționalități care vor fi acoperite de sistemul de ges‑
tionare a informațiilor în curs de dezvoltare, care va 
oferi, în plus, acces adecvat la evaluările programelor 
și va asigura o mai bună diseminare.

VI
Obiectivele SMART și indicatorii verificabili sunt defi‑
niți la nivelul documentelor de programare multianu‑
ală și al documentelor de proiect.

Alegerea de a efectua sau nu o evaluare ex post este 
legată de criterii de eficiență și pertinență. Numărul 
de evaluări ex post individuale nu are, ca atare, nicio 
relevanță.

Sinteză

II
Comisia consideră că sistemele de evaluări strategice 
sunt, în general, fiabile, deși ar putea fi îmbunătățite. 
Cu toate că există sisteme pentru evaluarea programe‑
lor și monitorizarea axată pe rezultate, în unele dome‑
nii acestea nu funcționează în mod corespunzător.

III
Există sisteme pentru supravegherea evaluărilor 
programelor și se iau măsuri pentru a le îmbunătăți 
eficacitatea.

Comisia consideră că alocările financiare sunt bine 
gestionate pentru evaluările strategice și monitoriza‑
rea axată pe rezultate și că sunt posibile îmbunătățiri 
pentru evaluările programelor.

Gestiunea resurselor umane pentru evaluare și pentru 
monitorizarea axată pe rezultate ar trebui să fie privită 
în contextul gestionării globale a resurselor umane 
pentru asistența externă gestionată de EuropeAid.

IV
Constatările formulate de Comisie în urma evaluărilor 
se bazează pe metodologii convenite în cadrul OCDE 
și recunoscute la nivel internațional. Planurile de eva‑
luare ale EuropeAid sunt elaborate pentru a răspunde 
obiectivelor legate de desprinderea unor învățăminte 
și de îndeplinirea obligației de răspundere, sunt puse 
în aplicare în conformitate cu principiile comune de 
evaluare și sunt monitorizate prin rapoarte interne 
periodice.

Personalul urmează să primească orientări în ceea ce 
privește întocmirea planurilor pentru evaluările pro‑
gramelor și activitățile de monitorizare, cu asigurarea 
complementarității dintre acestea. Începând din luna 
ianuarie 2015, la selectarea proiectelor care vor face 
obiectul unei monitorizări axate pe rezultate se va ține 
cont într‑o măsură mai mare de perspectiva realizării 
unei evaluări.

Răspunsul  
Comisiei
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punerea în aplicare a planului lor de evaluare în cadrul 
raportului lor privind gestionarea asistenței externe. 
Sunt în curs de elaborare orientări și instrucțiuni adre‑
sate personalului cu privire la pregătirea și punerea 
în aplicare a viitoarelor planuri de monitorizare și 
evaluare ale acestora, precum și cu privire la urmărirea 
situației acțiunilor care vor fi întreprinse ca răspuns la 
concluziile și recomandările evaluărilor. În plus, este 
în curs de dezvoltare un sistem de gestionare a infor‑
mațiilor care va facilita gestionarea și monitorizarea 
evaluărilor programelor. Rețeaua de corespondenți 
de evaluare din delegații și din unitățile operaționale, 
înființată în 2013, va asigura feedback suplimentar.

Gestiunea resurselor umane pentru evaluarea și 
monitorizarea axată pe rezultate ar trebui să fie 
privită în contextul gestionării globale a resurse-
lor umane pentru asistența externă gestionată de 
EuropeAid.

19
Sistemul de gestionare a informațiilor aflat în curs 
de dezvoltare va oferi informații mai precise privind 
numărul de evaluări ale programelor și costul acestora.

20
Monitorizarea, raportarea, evaluarea la jumătatea 
perioadei și, la un nivel mai general, activitățile de 
gestionare a proiectelor sunt atât de strâns legate 
între ele încât orice repartizare a alocării resurselor 
între acestea nu poate reprezenta decât o estimare. 
Acest lucru este valabil în și mai mare măsură în ceea 
ce privește noua monitorizare axată pe rezultate, care 
urmează să reprezinte un instrument de sprijin pentru 
monitorizarea globală a programelor.

21
Gestiunea resurselor umane pentru evaluarea și 
monitorizarea axată pe rezultate ar trebui să fie privită 
în contextul gestionării globale a resurselor umane 
pentru asistența externă gestionată de EuropeAid.

22
Principiul de evitare a monitorizării axate pe rezultate 
atunci când urmează să aibă loc o evaluare exista deja 
înainte de reforma în curs a sistemelor de monitorizare 
și evaluare (astfel cum s‑a menționat și de către Curte). 
Această reformă cuprinde și introducerea unor criterii 
pentru selecția și planificarea evaluărilor programelor. 

Comisia a sistat monitorizarea ex post axată pe rezul‑
tate în contextul sistemului revizuit de monitorizare 
axată pe rezultate, deoarece aceasta nu constituie 
un instrument de monitorizare și, în plus, nu este 
considerată un instrument adecvat pentru evaluarea 
impactului.

Comisia consideră că metodologia de evaluare a spriji‑
nului bugetar nu este afectată de limitări inerente.

Introducere

03
Cel mai recent (al patrulea) raport elaborat în temeiul 
articolului 318 a fost adoptat la 26 iunie 2014. Acesta se 
bazează pe experiența acumulată cu ocazia elaborării 
edițiilor anterioare ale raportului și ține seama în mod 
corespunzător de recomandările făcute de Curtea de 
Conturi și de Parlamentul European, inclusiv de cele 
formulate în Rezoluția Parlamentului European din 
26 februarie 2014.

09
Sistemul principal utilizat de către EuropeAid pentru 
a monitoriza punerea în aplicare a programului la fața 
locului este monitorizarea internă de către serviciile 
proprii ale Comisiei și de către delegațiile UE în confor‑
mitate cu orientările din 2007 privind monitorizarea 
internă și cu orientările din 2012 privind sprijinul buge‑
tar. Monitorizarea axată pe rezultate a reprezentat, 
prin urmare, un sistem suplimentar de monitorizare 
a performanței programelor, pus în aplicare de consul‑
tanți externi cu privire la programele puse în aplicare 
prin proiecte.

Observații
Gestiunea resurselor umane pentru evaluarea și 
monitorizarea axată pe rezultate ar trebui să fie 
privită în contextul gestionării globale a resurse-
lor umane pentru asistența externă gestionată de 
EuropeAid.

17
Delegațiile și unitățile operaționale prezintă deja 
rapoarte conducerii EuropeAid prin intermediul planu‑
lui anual de evaluare inclus în planul anual de gestiune 
și sediului central, în mod sistematic, în legătură cu 
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29
Comisia reamintește faptul că rata de punere în 
aplicare depășește valoarea de 80 %, care este cadrul 
de referință al EuropeAid (ICP 19 din Raportul privind 
gestionarea asistenței externe).

Raportul privind gestionarea asistenței externe va 
trebui să furnizeze documentație îmbunătățită privind 
nerespectarea planificării evaluărilor programelor care 
va fi stabilită de către delegații și de către serviciile 
operaționale centrale în cadrul viitoarelor planuri de 
monitorizare și evaluare.

31
Versiunea revizuită a noului sistem de monitorizare 
axată pe rezultate, astfel cum a fost adoptată în mai 
2014 ca parte a unei reforme mai ample în materie de 
monitorizare și raportare, are ca obiectiv principal să 
îmbunătățească monitorizarea și raportarea internă cu 
privire la performanță și rezultate efectuate de către 
delegații și unitățile operaționale și să reducă o depen‑
dență prea puternică de monitorizarea externă axată 
pe rezultate, în conformitate cu raportul special al 
Curții de Conturi nr. 1/2011 privind deconcentrarea. 
Obiectivul principal al noului sistem de monitorizare 
axată pe rezultate este să ofere sprijin pentru monito‑
rizarea și raportarea internă. Metodologia de selecție 
reflectă aceste priorități:

— În scopuri de monitorizare internă, metodolo‑
gia de selecție pentru examinarea efectuată 
în vederea monitorizării axate pe rezultate se 
concentrează în principal asupra proiectelor 
și programelor semnalate de către delegații și 
unitățile operaționale deoarece (1) se confruntă 
cu probleme; (2) lipsesc cunoștințele de speci‑
alitate cu privire la sector; și (3) nu au putut fi 
vizitate.

— În scopuri de raportare a rezultatelor, sistemul 
trebuie să sprijine raportarea rezultatelor la 
sfârșitul proiectelor, acoperind toate proiec‑
tele și programele cu o valoare mai mare de 
750 000 EUR care se încheie într‑un anumit an, 
și să ajute delegațiile și unitățile operaționale să 
raporteze rezultatele, inclusiv în ceea ce priveș‑
te rezultatele agregate pe baza viitorului cadru 
al UE privind rezultatele dezvoltării și cooperării 
elaborat de Comisie.

Prin urmare, Comisia consideră că, prin include‑
rea unei selecții în funcție de criterii de risc pentru 

În plus, va fi introdusă o nouă cerință adresată dele‑
gațiilor și unităților operaționale de a elabora un 
plan anual de monitorizare și evaluare, cu asigurarea 
complementarității dintre examinările efectuate în 
vederea monitorizării axate pe rezultate și evaluările la 
jumătatea perioadei programelor.

Comisia consideră că sistemul de evaluare și sistemul de 
monitorizare axată pe rezultate implementate în cadrul 
EuropeAid asigură formularea unor constatări robuste 
și relevante, deși mai sunt necesare îmbunătățiri.

26
Din instrucțiunile și orientările globale cu privire la 
reformele în materie de monitorizare, raportare și eva‑
luare vor face parte și instrucțiuni și orientări adresate 
personalului cu privire la criteriile de selecție pentru 
evaluările programelor și planificarea evaluărilor în 
cadrul pregătirii planurilor de monitorizare și evaluare. 
Aceste orientări vor fi emise înainte de sfârșitul lui 
2014. Criteriile de selecție trebuie să se regăsească în 
acordurile de finanțare.

26 (a)
Evaluările la jumătatea perioadei devin obligatorii de 
la caz la caz în faza de formulare, în funcție de specifi‑
cul programului.

26 (b)
Evaluările ex post devin obligatorii de la caz la caz în 
faza de formulare, în funcție de specificul programului.

Evaluările sunt realizate conform planificării în majo-
ritatea cazurilor.

27
Cu toate că au fost create sisteme, Comisia recunoaște 
necesitatea de a le îmbunătăți.

28
Pe lângă constrângerile legate de personal, au fost 
finalizate mai puține evaluări strategice decât fusese 
planificat din cauza situației politice din diferite țări, 
a complexității tot mai mari a evaluărilor (în special 
a evaluărilor realizate împreună cu parteneri și alți 
donatori) și, de asemenea, din cauza schimbărilor pro‑
duse în cadrul contractual pentru aceste evaluări.
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38
O serie de măsuri care urmează să fie luate în cadrul 
sistemului revizuit de monitorizare axată pe rezultate 
ar trebui să rezolve deficiențele ce caracterizează situ‑
ația actuală: îmbunătățirea calității examinărilor efec‑
tuate în vederea monitorizării axate pe rezultate, con‑
dițiile îmbunătățite pentru efectuarea unor controale 
interne ale calității corespunzătoare de către contrac‑
tanții însărcinați cu monitorizarea axată pe rezultate, 
introducerea asigurării externe a calității, importanța 
care trebuie acordată modului de definire a urmăririi 
situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la constatări 
și monitorizarea globală îmbunătățită a punerii în 
aplicare a sistemului revizuit de monitorizare axată pe 
rezultate. O altă măsură care ar trebui să contribuie în 
acest sens este introducerea urmăririi situației acțiu‑
nilor întreprinse ca răspuns la constatări planificate să 
aibă loc în noul modul de gestionare a informațiilor 
pentru monitorizarea axată pe rezultate.

Comisia consideră că sistemul de evaluare și sis-
temul de monitorizare axată pe rezultate asigură 
informații adecvate cu privire la rezultatele obți-
nute, deși mai sunt necesare îmbunătățiri.

Pentru noua perioadă de programare 2014-2020, 
Comisia și-a intensificat eforturile de a avea obiective 
SMART și indicatori verificabili. Noile documente de 
programare au fost revizuite în acest sens și a fost 
inițiată operaționalizarea acestor eforturi la nivel de 
proiect.

40
Obiectivele și indicatorii pentru programele tematice 
regionale și mondiale trebuie să fie generali, astfel 
încât să poată acoperi o varietate de situații (a se 
vedea răspunsul la caseta 1).

Caseta 1
Investițiile în capitalul uman reprezintă un program 
tematic la nivel mondial care acoperă toate țările în 
curs de dezvoltare. Aceasta implică faptul că obiecti‑
vele au, în multe cazuri, un nivel destul de înalt, tocmai 
pentru a acoperi multe situații diferite.

Obiectivul citat vizând documentul de programare 
pentru Bolivia în perioada 2007‑2013 reprezintă mai 
degrabă un obiectiv global (sau general) decât un set 
de obiective specifice.

programele aflate în curs de derulare, concomitent 
cu renunțarea la utilizarea monitorizării axate pe 
rezultate ca indicator global de performanță pentru 
portofoliul său, noul sistem va spori utilitatea monito‑
rizării axate pe rezultate, în conformitate cu obiectivul 
său principal. Deși monitorizarea axată pe rezultate 
nu este concepută în scopul măsurării performanței 
globale a portofoliului de ajutor extern al Comisiei, 
consolidarea monitorizării și a raportării interne cu 
privire la performanță și rezultate, precum și calenda‑
rul prevăzut pentru raportarea cu privire la rezultatele 
agregate pe tării și cooperării elaborat de Comisie 
urmează să facă parte dintre instrumentele care ar 
trebui să îi permită Comisiei să îmbunătățească măsu‑
rarea performanței globale a portofoliului său.

33
În cadrul noilor contracte de monitorizare axată pe 
rezultate care urmează să fie semnate în 2014, toate 
examinările și alte misiuni de sprijin urmează să fie 
puse în aplicare de experți confirmați care ar trebui, în 
plus, să fie experți în domeniul respectiv. În plus, un 
număr semnificativ de examinări ar trebui să fie efec‑
tuate, într‑adevăr, de experți‑cheie angajați cu normă 
întreagă, în timp ce pentru alte examinări experții vor 
fi angajați ad‑hoc.

36
EuropeAid a subliniat în recenta sa politică de evaluare 
importanța respectării orientărilor existente cu privire 
la înființarea de grupuri de referință. (Pentru orien‑
tările existente, a se consulta: http://ec.europa.eu/
europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_
det_en.htm#01_03 și http://ec.europa.eu/europeaid/
evaluation/methodology/examples/131011‑tor‑projec
t‑evaluations‑guidance_en.pdf).

37
Introducerea, în 2013, a rețelei corespondenților de 
evaluare vizează consolidarea semnificativă a func‑
ției de evaluare în întregul sistem, inclusiv în cadrul 
delegațiilor.

Pentru evaluările programelor se va pune mai mult 
accentul pe aspectele de control al calității.

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_det_en.htm#01_03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_det_en.htm#01_03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_det_en.htm#01_03
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/131011-tor-project-evaluations-guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/131011-tor-project-evaluations-guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/131011-tor-project-evaluations-guidance_en.pdf
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47
Abordarea BEI menționată de Curte este specifică 
și trebuie privită în legătură cu natura operațiunilor 
bazate pe împrumuturi gestionate de BEI. Aceasta nu 
poate fi comparată cu cazul unui furnizor de finanțare 
precum UE pentru finanțarea programelor pe bază de 
granturi.

Instituirea, aflată în curs, a cadrului UE privind rezulta‑
tele dezvoltării și cooperării, prin care Comisia urmă‑
rește să pună în aplicare o primă raportare în 2015, nu 
urmează o astfel de abordare.

Metodologia de evaluare a sprijinului bugetar 
a demonstrat rezultate bune și a fost recunoscută la 
nivel internațional.

48
Documentul care stabilește abordarea metodologică 
pentru evaluarea sprijinului bugetar elaborat sub 
auspiciile OCDE‑CAD prevede o abordare solidă, care 
abordează complexitatea pe care o presupune evalua‑
rea sprijinului bugetar.

49
Soliditatea abordării, care a fost publicată pe site‑ul 
OCDE, este recunoscută de comunitatea internațio‑
nală a experților în evaluare.

Prin urmare, Comisia nu vede niciun motiv pentru a se 
menționa că metodologia sa este afectată de vreo 
limitare. Până în prezent, au fost finalizate șapte eva‑
luări ale sprijinului bugetar care au fost în măsură să 
evalueze rezultatele sprijinului bugetar și au formulat 
recomandări de îmbunătățire.

Evaluările reprezintă un instrument de evaluare 
pentru întregul lanț al rezultatelor, însă în ceea ce 
privește realizările și efectele directe, monitorizarea 
internă oferă informații primare și este utilizată pen-
tru a asigura raportarea rezultatelor pentru întregul 
portofoliu.

50
Comisia consideră că monitorizarea axată pe rezultate 
nu este instrumentul adecvat pentru a oferi informații 
cu privire la sustenabilitate și impact, și că deciziile 
privind evaluările ex‑post ar trebui luate doar de la caz 
la caz.

41
În cazul programelor care acoperă mai multe țări și 
regiuni, obiectivele programului indică priorități‑
le‑cheie; obiectivele specifice pentru fiecare subpro‑
gram sunt mai precise, iar indicatorii ar trebui să fie 
măsurabili.

Caseta 2
Comisia dorește să sublinieze că aceste exemple se 
referă la obiective generale.

În ceea ce privește programul Euro‑Med Migra‑
ție, obiectivele sunt citate de Curte doar parțial. 
Obiectivele complete pot fi consultate la adresa 
următoare: http://www.enpi‑info.eu/mainmed.
php?id_type=10&id=9

42
Scopul studiului la care face referire Curtea a fost 
de a examina evaluările referitoare la instrumen‑
tele juridice pentru ultima perioadă de programare 
(2007‑2013). Constatările studiului au fost luate în 
considerare la pregătirea instrumentelor care acoperă 
CFM 2014‑2020.

Evaluările strategice se axează pe lanțul de rezultate 
obținute și nu pe punerea în aplicare a programelor.

Răspuns comun al Comisiei la punctele 
43‑45
Decizia de a proceda la o evaluare ex post a unui 
program este o chestiune care ține de eficiență și de 
pertinență. Decizia nu ar trebui luată în mod izolat, ci 
în raport cu valoarea financiară și importanța strate‑
gică a programului care urmează să fie evaluat.

46
În contextul sistemului revizuit de monitorizare axată 
pe rezultate, Comisia a sistat monitorizarea ex post 
axată pe rezultate, deoarece aceasta nu constituie un 
instrument de monitorizare și nu este considerată un 
instrument adecvat pentru evaluarea impactului.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=10&id=9
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=10&id=9


Răspunsul Comisiei 38

Comisia va lua măsuri suplimentare pentru a îmbu-
nătăți documentația de urmărire a situației acțiunilor 
întreprinse ca răspuns la evaluările programelor și 
monitorizarea axată pe rezultate.

57
Urmărirea situației acțiunilor întreprinse ca răspuns 
la evaluările programelor face parte din secțiunea 
cuprinzând lecțiile învățate din cadrul noilor propu‑
neri de proiecte (etapa de identificare și de formulare 
a noilor proiecte) atunci când se consideră că este 
relevantă.

Nota de orientare care însoțește versiunea actualizată 
a modelului de termeni de referință pentru evaluările 
programelor emisă în 2013 a subliniat necesitatea de 
a documenta răspunsul personalului de conducere. 
Pentru monitorizarea axată pe rezultate, sistemul 
revizuit trebuie să includă măsuri adecvate pen‑
tru a asigura definirea unui plan corespunzător de 
urmărire a situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la 
o examinare efectuată în vederea monitorizării axate 
pe rezultate și a monitorizării asociate acesteia.

Pentru evaluările programelor, acest punct va fi luat în 
considerare în cadrul viitoarelor instrucțiuni, precum și 
în cadrul sistemului de gestionare a informațiilor aflat 
în curs de dezvoltare.

58
Pentru monitorizarea axată pe rezultate, astfel cum 
se menționează în răspunsul la punctul §59, sistemul 
revizuit trebuie să includă măsuri adecvate pen‑
tru a asigura definirea unui plan corespunzător de 
urmărire a situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la 
o examinare realizată în vederea monitorizării axate 
pe rezultate și a monitorizării asociate acesteia.

Comisia dezvoltă în prezent un sistem de gestionare 
a informațiilor necesare pentru îmbunătățirea dise-
minării evaluărilor programelor.

60
Agregarea datelor privind performanța legate de 
monitorizarea axată pe rezultate, în forma sa anteri‑
oară, din raportul anual de activitate și din raportul 
anual va fi sistată.

52
La elaborarea ultimei ediții (cea de a patra) a raportu‑
lui de evaluare în temeiul articolului 318, adoptat la 26 
iunie 2014, Comisia a ținut seama în mod corespunză‑
tor de observațiile formulate de Curtea de Conturi în 
raportul său anual din 2012.

Comisia face referire, de asemenea, la răspunsurile 
sale la observațiile Curții în temeiul capitolului 10 din 
Raportul anual al CCE pe anul 2012, în care își face 
cunoscută poziția cu privire la informațiile referitoare 
la performanță din cea de a treia ediție și din urmă‑
toarele ediții ale raportului de evaluare în temeiul 
articolul 318.

Cu toate că au fost create mecanisme de urmărire 
a situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la con-
statări, acestea ar putea fi îmbunătățite.

54
Având în vedere complexitatea evaluărilor strategice, 
este dificil să se obțină angajamente clare legate de 
recomandările la nivel înalt. În 2013, unitatea „Evalu‑
are” a efectuat un studiu privind acceptarea rezultate‑
lor evaluărilor strategice. Pe baza acestuia, gestionarea 
sistemului de răspuns al personalului de conducere 
este în curs de examinare. În orice caz, responsabilita‑
tea revine în mod clar serviciilor geografice sau tema‑
tice responsabile de punerea în aplicare a programelor 
sau a politicilor.

55
Examinarea gestionării sistemului de răspuns al perso‑
nalului de conducere va lua în considerare nu numai 
această chestiune a duratei perioadei de urmărire 
a situației acțiunilor întreprinse ca răspuns la consta‑
tări, ci și alte aspecte, cum ar fi intermedierea rezulta‑
telor evaluării și implicarea conducerii.

56
Unitatea „Evaluare” știe care recomandare a fost 
acceptată. Documentele „fiche contradictoire” com‑
pletate indică în mod clar dacă o anumită recoman‑
dare este acceptată, este acceptată parțial sau nu 
este acceptată. Pe baza studiului menționat de Curte, 
Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru a îmbu‑
nătăți gradul de acceptare a rezultatelor evaluării 
strategice.
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Concluzii și recomandări

65
Comisia consideră că sistemele de evaluări strategice 
sunt, în general, fiabile, deși ar putea fi îmbunătățite. 
Cu toate că există sisteme pentru evaluarea programe‑
lor și monitorizarea axată pe rezultate, în unele dome‑
nii acestea nu funcționează în mod corespunzător.

66
Există sisteme pentru supravegherea și utilizarea 
evaluărilor programelor și se iau măsuri pentru a le 
îmbunătăți eficacitatea.

Comisia consideră că alocările financiare sunt bine 
gestionate pentru evaluările strategice și monitoriza‑
rea axată pe rezultate și că sunt posibile îmbunătățiri 
pentru evaluările programelor.

Gestiunea resurselor umane pentru evaluarea și 
monitorizarea axată pe rezultate ar trebui să fie privită 
în contextul gestionării globale a resurselor umane 
pentru asistența externă gestionată de EuropeAid.

67
Constatările formulate de Comisie în urma evaluă‑
rilor se bazează pe metodologii convenite în cadrul 
OCDE și recunoscute la nivel internațional. Personalul 
urmează să primească orientări în ceea ce privește 
întocmirea planurilor pentru evaluările programelor și 
activitățile de monitorizare, cu asigurarea complemen‑
tarității dintre acestea.

Un sistem de monitorizare a punerii în aplicare 
a planurilor de evaluare a programului există deja 
în raportul privind gestionarea asistenței externe, 
iar progresele înregistrate în ceea ce privește eva‑
luările strategice sunt incluse în rapoarte destinate 
comisarilor.

În ceea ce privește monitorizarea axată pe rezultate, 
Comisia a inițiat reforme care ar trebui să îmbunătă‑
țească substanțial calitatea sistemului, cuprinzând, în 
special, asigurarea externă a calității.

Comisia dezvoltă în prezent sistemul de gestionare 
a informațiilor necesar pentru îmbunătățirea acestei 
diseminări.

61
Diseminarea evaluărilor programelor va fi 
îmbunătățită:

— în primul rând, prin îmbunătățirea accesului la 
astfel de evaluări prin instituirea unui sistem de 
gestionare a informațiilor;

— în al doilea rând, pe această bază, prin îmbună‑
tățirea analizei unor astfel de evaluări de către 
unitățile tematice; și

— în sfârșit, prin îmbunătățirea contactelor 
dintre delegații și părțile interesate de la nivel 
național.

Rețeaua corespondenților de evaluare poate juca un 
rol important în acest sens.

62
Sistemul de gestionare a informațiilor care urmează să 
conțină baza de date pentru evaluările programelor 
trebuie să conțină și lecțiile învățate.

63
Comisia dezvoltă în prezent un astfel de sistem de 
gestionare a informațiilor necesar pentru îmbunătăți‑
rea acestei diseminări.

64
Instrumentul informatic care acoperă atât monitori‑
zarea axată pe rezultate, cât și evaluările programe‑
lor, era deja în curs de dezvoltare la data efectuării 
auditului.

În 2014, acest proces a suferit o întârziere ca urmare 
a revizuirii globale a orientării care urmează să fie 
imprimată noului sistem de gestionare a informațiilor 
operaționale al EuropeAid care urmează să fie dezvol‑
tat. Totuși, acest lucru nu pune sub semnul întrebării 
necesitatea de a dezvolta un astfel de sistem.
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privire la principiile, responsabilitățile și procedurile de 
evaluare vor fi actualizate și consolidate.

Recomandarea 1
Comisia acceptă această recomandare.

Gestionarea resurselor umane pentru evaluarea și 
monitorizarea axată pe rezultate ar trebui să fie privită 
în contextul gestionării globale a resurselor umane 
pentru asistența externă gestionată de EuropeAid.

Recomandarea 2
— Comisia acceptă această recomandare. Perso‑

nalul urmează să primească orientări în ceea ce 
privește întocmirea planurilor pentru evaluările 
programelor și activitățile de monitorizare, în 
vederea asigurării complementarității dintre 
acestea. Începând din luna ianuarie 2015, la se‑
lectarea proiectelor care vor face obiectul unei 
monitorizări axate pe rezultate se va ține cont 
într‑o măsură mai mare de perspectiva realizării 
unei evaluări.

— Comisia acceptă această recomandare. Pentru 
planurile privind evaluările programelor, acest 
lucru se va realiza pe baza raportului privind 
gestionarea asistenței externe.

— Comisia acceptă această recomandare.

Recomandarea 3
— Comisia acceptă această recomandare. Pentru 

evaluările programelor se va pune mai mult 
accentul pe aspectele de control al calității. 
Managerii de proiect vor beneficia, de aseme‑
nea, de o mai bună orientare și asistență, prin 
intermediul sistemului de gestionare a informa‑
țiilor pentru evaluările programelor care este în 
curs de elaborare.

— Comisia acceptă această recomandare. Sistemul 
de monitorizare pentru evaluările programelor 
va fi îmbunătățit.

68
Au fost deja create mecanisme de urmărire a situației 
acțiunilor întreprinse ca răspuns la constatări și de 
diseminare a acestor constatări. Pentru monitorizarea 
axată pe rezultate, mecanismul existent este în curs de 
îmbunătățire. Urmărirea situației acțiunilor întreprinse 
ca răspuns la evaluările strategice este oficializată și 
publicată.

În ceea ce privește evaluările programelor, Comisia 
recunoaște că sunt posibile ameliorări în ceea ce 
privește urmărirea situației acțiunilor întreprinse ca 
răspuns la constatări, supravegherea și monitorizarea, 
funcționalități care vor fi acoperite de sistemul de 
gestionare a informațiilor în curs de dezvoltare, ofe‑
rind, în plus, acces adecvat la evaluările programelor și 
asigurând o mai bună diseminare.

69
Obiectivele SMART și indicatorii verificabili sunt defi‑
niți la nivelul documentelor de programare multianu‑
ală și al documentelor de proiect.

Alegerea de a efectua sau de a nu efectua o evaluare 
ex post este legată de criterii de eficiență și pertinență. 
Numărul de evaluări ex post individuale ca atare nu are 
nicio relevanță.

Comisia a sistat monitorizarea ex post axată pe rezul‑
tate în contextul sistemului revizuit de monitorizare 
axată pe rezultate, deoarece aceasta nu constituie 
un instrument de monitorizare și, în plus, nu este 
considerată un instrument adecvat pentru evaluarea 
impactului.

Comisia consideră că metodologia de evaluare a spriji‑
nului bugetar nu este afectată de limitări inerente.

70
Reforma revizuită a monitorizării axate pe rezultate 
adoptată de EuropeAid în luna mai 2014 urmărește nu 
numai să clarifice distincția dintre monitorizarea axată 
pe rezultate și evaluare, ci și să eficientizeze sistemul; 
acesta va deveni operațional odată cu instrucțiunile 
detaliate care urmează să fie trimise personalului până 
la sfârșitul anului 2014. În urma publicării documentu‑
lui în materie de politică de evaluare intitulat„Evalu‑
area contează”, care reflectă un proces important de 
consultări și discuții desfășurat între octombrie 2013 
și martie 2014, orientările adresate personalului cu 
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Recomandarea 4
— Comisia acceptă această recomandare și promo‑

vează utilizarea unor obiective SMART și a unor 
indicatori verificabili.

— Comisia nu acceptă această recomandare, 
întrucât raportul cost/beneficiu nu a fost 
demonstrat.

— Comisia acceptă această recomandare, în 
măsura în care analiza suplimentară va arăta 
că o creștere la nivelul evaluărilor ex post este 
eficientă și utilă.

Recomandarea 5
— Comisia acceptă parțial această recomandare. 

Prelungirea perioadei de urmărire a situației 
acțiunilor întreprinse ca răspuns la constatări 
reprezintă una dintre opțiunile luate în consi‑
derare în contextul unei revizuiri a sistemului 
de urmărire a situației acțiunilor întreprinse ca 
răspuns la constatări.

— Comisia acceptă această recomandare. O astfel 
de bază de date este deja în curs de dezvoltare.





CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?

Publicații gratuite:

•  un singur exemplar: 
pe site‑ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mai multe exemplare/postere/hărți: 
de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm), 
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm) 
sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm) 
la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).
(*)  Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și unele cabine 

telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:

• pe site‑ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonamente:

•  de la agenții de vânzări ai Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).



Q
J‑A

B‑14‑018‑RO
‑N

 
ISSN

 1977‑5806

Sistemul de evaluare și sistemul de monitorizare 
axată pe rezultate fac parte din cadrul EuropeAid 
de asigurare a răspunderii pentru rezultatele 
obținute. Curtea a constatat că, așa cum sunt 
implementate de EuropeAid, aceste sisteme nu 
sunt suficient de fiabile. Per ansamblu, funcția de 
evaluare și cea de monitorizare axată pe 
rezultate sunt bine organizate, însă anumite 
deficiențe la nivelul concepției și al 
implementării sistemelor reduc capacitatea 
EuropeAid de evaluare și de raportare cu privire 
la realizările urmărite în cadrul politicilor.

CURTEA DE
CONTURI
EUROPEANĂ


	CUPRINS
	GLOSAR ȘI ACRONIME
	SINTEZĂ
	INTRODUCERE
	CADRUL DE EVALUARE AL COMISIEI
	SISTEMUL DE EVALUARE ȘI SISTEMUL DE MONITORIZARE AXATĂ PE REZULTATE IMPLEMENTATE DE EUROPEAID

	SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI
	OBSERVAȚII
	PER ANSAMBLU, FUNCȚIA DE EVALUARE ȘI CEA DE MONITORIZARE AXATĂ PE REZULTATE SUNT BINE ORGANIZATE, DAR EUROPEAID AR PUTEA ACORDA MAI MULTĂ ATENȚIE UTILIZĂRII EFICIENTE A RESURSELOR
	RESPONSABILITĂȚILE SUNT BINE DISTRIBUITE, DAR NU SE ASIGURĂ O SUPRAVEGHERE SUFICIENTĂ A EVALUĂRILOR PROGRAMELOR
	EUROPEAID NU ACORDĂ ATENȚIA CUVENITĂ UTILIZĂRII EFICIENTE A RESURSELOR

	SISTEMUL DE EVALUARE ȘI CEL DE MONITORIZARE AXATĂ PE REZULTATE IMPLEMENTATE DE EUROPEAID NU GARANTEAZĂ ÎNTR‑O MĂSURĂ SUFICIENTĂ FORMULAREA UNOR CONSTATĂRI ROBUSTE ȘI RELEVANTE
	EXISTĂ UNELE DEFICIENȚE LA NIVELUL SELECȚIEI PROGRAMELOR CARE SĂ FACĂ OBIECTUL EVALUĂRII ȘI LA NIVELUL EFECTUĂRII LA TIMP A EVALUĂRILOR
	PROCEDURILE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA EVALUĂRILOR PROGRAMELOR ȘI A MONITORIZĂRII AXATE PE REZULTATE NU SUNT APLICATE ÎN MOD CONSECVENT
	SISTEMUL DE EVALUARE ȘI CEL DE MONITORIZARE AXATĂ PE REZULTATE NU FURNIZEAZĂ INFORMAȚII ADECVATE PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE

	SISTEMUL DE EVALUARE ȘI CEL DE MONITORIZARE AXATĂ PE REZULTATE IMPLEMENTATE DE EUROPEAID NU GARANTEAZĂ O VALORIFICARE LA MAXIMUM A CONSTATĂRILOR FORMULATE
	NU S‑AU CREAT MECANISME CORESPUNZĂTOARE DE URMĂRIRE A SITUAȚIEI ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA CONSTATĂRILOR
	CONSTATĂRILE FORMULATE ÎN URMA EVALUĂRILOR – CU EXCEPȚIA EVALUĂRILOR PROGRAMELOR – ȘI ÎN CADRUL MONITORIZĂRII AXATE PE REZULTATE FAC OBIECTUL UNEI DISEMINĂRI ADECVATE


	CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
	ANEXA I	—	SISTEMUL DE NOTARE UTILIZAT PENTRU MONITORIZAREA AXATĂ PE REZULTATE
	ANEXA II	—	LISTA DOCUMENTELOR DE PROGRAMARE EXAMINATE
	ANEXA III	—	LISTA CONTRACTELOR DE FINANȚARE EXAMINATE
	ANEXA IV	—	LISTA EVALUĂRILOR EXAMINATE
	ANEXA V	—	�LISTA EXAMINĂRILOR ÎN VEDEREA MONITORIZĂRII AXATE PE REZULTATE CARE AU FĂCUT OBIECTUL AUDITULUI
	ANEXA VI	—	LISTA DELEGAȚIILOR CARE AU RĂSPUNS LA SONDAJ
	RĂSPUNSUL COMISIEI

