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02Echipa de audit

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

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit II – condusă de doamna Iliana Ivanova, membră a Curții 
de Conturi Europene –, cameră specializată pe domeniile de cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere 
și incluziune. Auditul a fost condus de domnul Ladislav Balko, membrul raportor, beneficiind de sprijinul unei echipe 
formate din: Branislav Urbanič, șef de cabinet; Niels-Erik Brokopp, manager principal; Bernard Witkos, coordonator; Simon 
Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu și Anne Poulsen, auditori.

De la stânga la dreapta: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric, 
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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Acordurile de parteneriat sunt acorduri încheiate între Comisia Europeană și fiecare stat membru pentru perioada 
de programare 2014-2020. Acestea stabilesc modul în care autoritățile naționale intenționează să utilizeze finanțarea 
acordată prin fondurile structurale și de investiții europene și specifică obiectivele strategice și prioritățile de 
investiții ale fiecărei țări, puse în relație cu obiectivele globale ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. De asemenea, ele includ, printre altele, detalii cu privire la eventualele 
condiționalități ex ante și la cadrul de gestionare a performanței. Acordurile sunt elaborate de statele membre în 
urma unui dialog cu Comisia și trebuie să fie adoptate de către aceasta din urmă.

Cadrul de performanță constă într-o serie de obiective de etapă și valori-țintă definite pentru fiecare prioritate 
dintr-un program și reprezintă un pilon important al abordării axate pe performanță.

Cadrul strategic comun oferă orientări și contribuie la armonizarea obiectivelor ce trebuie atinse de diferitele 
fonduri ale UE pentru politica de coeziune și de alte instrumente și politici ale Uniunii.

Codul european de conduită referitor la parteneriat reprezintă un set de principii prevăzute în Regulamentul 
delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei, având ca scop sprijinirea și facilitarea demersurilor statelor membre în 
organizarea de parteneriate pentru elaborarea și punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a programelor 
operaționale.

Condiționalitățile ex ante sunt cerințe – bazate pe criterii predefinite stabilite în Regulamentul privind dispozițiile 
comune – care sunt considerate a fi condiții prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a sprijinului 
acordat de Uniune în baza acordurilor de parteneriat. La elaborarea programelor operaționale aferente FEDR, 
Fondului de coeziune și FSE pentru perioada de programare 2014-2020, statele membre au obligația de a evalua 
dacă sunt îndeplinite aceste condiții. În cazul în care ele nu sunt îndeplinite, este necesar să se întocmească planuri 
de acțiune pentru a se garanta îndeplinirea lor până la 31 decembrie 2016.

Cooperarea teritorială europeană (CTE), finanțată prin FEDR, asigură un cadru pentru cooperare, pentru punerea 
în aplicare a unor acțiuni comune și pentru realizarea de schimburi de politici între actori naționali, regionali și locali 
din diferite state membre.

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt cinci fonduri separate care sprijină punerea în 
aplicare a strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii la nivelul Uniunii, precum 
și a misiunii specifice fiecărui fond. Aceste fonduri stabilesc cadre în materie de politici pentru perioada bugetară de 
șapte ani a cadrului financiar multianual (CFM). Fondurile includ: Fondul european de dezvoltare regională(FEDR), 
Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Impactul se referă la consecințele socioeconomice pe termen mai lung care pot fi observate după o anumită 
perioadă de timp de la finalizarea unei intervenții și care pot afecta fie beneficiarii direcți ai acesteia, fie alți 
beneficiari indirecți (de exemplu, scăderea ratei șomajului, îmbunătățiri în calitatea apei etc.).

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI) vizează acordarea de sprijin financiar regiunilor care înregistrează 
o rată a șomajului în rândul tinerilor mai mare de 25 %, sprijinind punerea în aplicare a Garanției pentru tineret, 
pentru a consolida și a completa activitățile finanțate de FSE. Ea finanțează activități ce vizează în mod direct tinerii 
care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, în vârstă de până la 25 
de ani (sau 29 de ani, acolo unde statul membru consideră că este cazul).
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Intervenție înseamnă orice acțiune sau operațiune desfășurată de autoritățile publice sau de alte organizații, 
indiferent de natura sa (politică, program, măsură sau proiect). Mijloacele de intervenție utilizate sunt finanțările 
nerambursabile (granturile), împrumuturile, ratele de dobândă subvenționate, garanțiile, participațiile la capital și 
schemele de investiții cu capital de risc sau alte forme de finanțare.

Logica de intervenție stabilește legătura dintre nevoile evaluate, obiective, resurse (planificate și alocate), realizări 
(vizate și obținute) și rezultate (propuse și reale).

Obiectivul tematic este un element de structurare a acordurilor de parteneriat. El este predefinit prin legislație și 
reunește obiectivele care ar trebui sprijinite prin fondurile structurale și de investiții europene. Obiectivele tematice 
stabilesc legătura cu obiectivele strategice de la nivelul UE.

Prioritate de investiții înseamnă un domeniu preferat de contribuțiile aduse din partea Uniunii Europene, stabilit 
la nivelul Uniunii și legat de un anumit obiectiv tematic.

Programul național de reformă este un document care prezintă politicile și măsurile adoptate de țara în cauză 
pentru a susține creșterea economică și ocuparea forței de muncă și pentru a îndeplini obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

Programul operațional stabilește prioritățile și obiectivele specifice ale unui stat membru și modul în care va 
fi utilizată finanțarea (atât din partea UE, cât și cofinanțarea din fonduri publice și private naționale) din partea 
fondurilor ESI în cursul unei anumite perioade (în prezent, de șapte ani) pentru sprijinirea de proiecte. Aceste 
proiecte trebuie să contribuie la atingerea unui anumit număr de obiective definite la nivelul axelor prioritare ale 
programului operațional. Programele operaționale sunt elaborate de statele membre și fac obiectul aprobării de 
către Comisie înainte de efectuarea oricăror plăți de la bugetul UE. Ele pot fi modificate în perioada vizată numai cu 
acordul ambelor părți.

Realizările reprezintă ceea ce se produce sau se obține cu ajutorul resurselor alocate unei intervenții (de exemplu, 
cursuri de formare profesională pentru tineri șomeri, număr de stații de epurare, kilometri de drumuri construite 
etc.).

Recomandările specifice fiecărei țări sunt recomandările adresate de Consiliu statelor membre în legătură cu 
provocările de ordin structural care ar trebui abordate prin intermediul unor investiții multianuale ce se înscriu 
în mod direct în domeniul de aplicare al fondurilor ESI, astfel cum este prevăzut în regulamentele specifice 
fondurilor. Ele au la bază analiza efectuată de Comisie cu privire la planurile de reforme bugetare, macroeconomice 
și structurale ale statelor membre ale UE și vizează perioada următoarelor 12-18 luni. Aceste recomandări sunt 
adoptate de Consiliu în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) și cu articolul 148 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

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

Resursele sunt mijloacele financiare, umane, materiale, organizaționale sau normative necesare pentru 
implementarea unei politici, a unui program sau a unui proiect.

Rezerva de performanță reprezintă 6 % din resursele alocate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune. Aceste 
resurse sunt blocate în prezent, dar ele pot fi puse la dispoziție după evaluarea performanței care este planificată 
a avea loc în 2019, cu condiția ca anumite cerințe să fie îndeplinite sau depășite.
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Rezultatul este o consecință măsurabilă care decurge, în mod direct sau indirect, dintr-o relație cauză-efect. 
Abordarea bazată pe rezultate în ceea ce privește politicile publice se sprijină pe principiul care reclamă ca accentul 
intervențiilor publice să fie pus mai degrabă pe obținerea de rezultate decât pe gestionarea activităților sau 
a proceselor. În contextul politicii de coeziune, termenul de rezultat se referă de obicei la efecte și la impact.

Strategia Europa 2020 este strategia de creștere a UE prin care se urmărește, în perioada 2010-2020, redresarea 
acesteia în urma crizei. Această strategie este împărțită în cinci obiective principale, care vizează următoarele 
domenii: ocuparea forței de muncă, cercetarea și dezvoltarea, clima/energia, educația, incluziunea socială și 
reducerea sărăciei.

Tabloul de bord european privind inovarea (European Innovation Scoreboard - EIS) reprezintă o evaluare 
comparativă a performanțelor statelor membre ale UE în materie de cercetare și inovare, realizată de Comisie. El 
prezintă capacitatea de inovare a unei țări în raport cu un indicator sintetic, compus din trei tipuri principale de 
indicatori: factori de facilitare, activități ale firmelor și realizări, precum și opt dimensiuni de inovare, ce reunesc în 
total 25 de indicatori.
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Informații despre raport

Curtea a examinat, în cadrul prezentului raport, dacă acordurile de parteneriat încheiate între Comisia 
Europeană și statele membre contribuie la o direcționare mai eficace a finanțării puse la dispoziție prin fon-
durile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Constatarea Curții a fost că, în pofida unor difi-
cultăți inițiale, Comisia și statele membre au reușit să stabilească în mod adecvat obiectivele și realizărilor 
preconizate ale programelor acoperite de aceste acorduri. Totuși, s-a elaborat un număr inutil de mare de 
indicatori de performanță și anumite definiții importante nu au fost coordonate. Curtea formulează o serie 
de recomandări în atenția Comisiei și a statelor membre vizând îmbunătățirea funcționării acordurilor de 
parteneriat.

Ce sunt acordurile de parteneriat?

I
Acordurile de parteneriat reprezintă planurile de investiții strategice ale statelor membre ale UE, în care se indică 
prioritățile lor naționale în materie de cheltuieli pentru fondurile structurale și de investiții europene pentru o peri-
oadă de șapte ani. Ele au fost introduse prin legislație și au fost negociate între Comisia Europeană și statele mem-
bru în 2014. Până în decembrie 2015, Comisia negociase în total, pe baza acestor acorduri de parteneriat, 387 de 
programe operaționale pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social 
european. Dat fiind că aceste trei fonduri constituie principalele instrumente de investiții ale UE, punând la dispozi-
ție o finanțare totală de circa 350 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2014-2020, rezultatul acestor 
negocieri determină modul în care va fi cheltuită o parte importantă a bugetului UE.

Cum a fost efectuat auditul Curții?

II
Curtea a urmărit să evalueze dacă Comisia negociase în mod eficace acordurile de parteneriat și programele ope-
raționale, astfel încât finanțarea UE să fie direcționată într-o manieră mai eficace către prioritățile din Strategia 
Europa 2020 și intervențiile să fie mai bine justificate din punctul de vedere al nevoilor în materie de investiții și 
al rezultatelor scontate, precum și dacă s-au stabilit în mod corespunzător condiții în funcție de care să poată fi 
măsurată performanța acestor programe. Auditul Curții a acoperit perioada cuprinsă între decembrie 2013 și decem-
brie 2016. Activitățile de audit ale Curții au inclus:

— o analiză a duratei de desfășurare a negocierilor și o evaluare a procedurilor interne ale Comisiei în materie de 
negociere;

— o analiză aprofundată a acordurilor de parteneriat și a 14 programe operaționale aparținând unui număr de cinci 
state membre: Spania, Irlanda, Croația, Polonia și România. Curtea a efectuat, de asemenea, o vizită de studiu în 
Danemarca;

— discuții purtate cu personalul Comisiei și cu funcționari de la nivelul administrației statelor membre și al repre-
zentanțelor permanente ale acestora la Bruxelles;

— consultări cu experți în domeniul politicilor regionale, structurale și de coeziune ale UE și al bugetării bazate pe 
performanță.



11Sinteză 

Care au fost constatările Curții?

III
Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul legislativ pentru politica de coeziune chiar înainte de înce-
putul perioadei de programare 2014-2020. Pentru a atenua impactul adoptării tardive a regulamentelor, Comisia 
a început negocieri informale cu statele membre încă din 2012. În pofida unor dificultăți, Comisia a adoptat progra-
mele operaționale în termenele prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune și, în medie, perioada de 
timp necesară pentru adoptarea unui program operațional a fost comparabilă cu cea din perioada de programare 
anterioară. Cu toate acestea, până în decembrie 2014, fuseseră adoptate doar 64 % din programele operaționale afe-
rente obiectivului „investiții pentru creștere și locuri de muncă”, motivul principal fiind adoptarea tardivă a pachetu-
lui legislativ.

IV
Negocierile dintre Comisie și statele membre au fost mai solicitante decât în perioadele anterioare. Acest lucru s-a 
datorat în principal cerințelor suplimentare, cum ar fi condiționalitățile ex ante sau cerința de a se stabili o logică 
de intervenție mai explicită, problemelor de natură informatică și necesității unor runde multiple de aprobări din 
partea Comisiei. În plus, au existat probleme în ceea ce privește calitatea versiunilor inițiale ale documentelor de 
programare prezentate de statele membre.

V
Acordurile de parteneriat s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru canalizarea finanțării din partea fonduri-
lor ESI către obiectivele tematice și prioritățile de investiții și pentru sprijinirea punerii accentului pe obiectivele 
Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Obținerea rezultatelor 
strategice stabilite pentru perioada de programare va necesita, pe lângă cheltuielile din fondurile ESI, o contribu-
ție substanțială din partea bugetelor naționale, dar și măsuri de reglementare și reforme structurale suplimentare. 
Aceasta indică faptul că Comisia recurge din ce în ce mai des la programarea fondurilor ESI pentru a influența guver-
nanța economică globală din statele membre.

VI
Pentru majoritatea programelor operaționale examinate aferente perioadei 2014-2020, Comisia și statele membre 
au reușit să conceapă programe cu o logică de intervenție mai solidă, care definesc ce anume se urmărește să se 
obțină prin intermediul intervențiilor (obiectivele/rezultatele specifice) și cum se preconizează că se vor atinge/
obține aceste obiective/rezultate (finanțarea necesară, acțiunile ce trebuie întreprinse și realizările preconizate).
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VII
Curtea a constatat că modul în care sunt structurate programele operaționale a dus la o creștere semnificativă 
a numărului de indicatori de realizare și de rezultat în materie de performanță ce trebuie monitorizați. Regulamen-
tele specifice fondurilor au introdus cerințe diferite pentru colectarea și raportarea datelor privind performanța în 
materie de realizări și de rezultate și pentru monitorizarea financiară a investițiilor. Nu există o definiție comună 
a termenilor „realizare” și „rezultat” și nu există o abordare armonizată între diferitele fonduri în ceea ce privește 
utilizarea indicatorilor comuni (care trebuie raportați Comisiei). Mai mult, statele membre au opțiunea de a defini 
indicatori de realizare suplimentari, specifici programelor, și de a defalca indicatorii pe regiuni.

VIII
Analiza Curții a arătat că statele membre au creat mii de indicatori de performanță și că indicatorii comuni sunt mult 
mai puțini față de indicatorii specifici programelor. Acest număr ridicat de indicatori va genera o sarcină administra-
tivă suplimentară și rămâne de văzut în ce mod vor folosi statele membre aceste date. Având în vedere diferențele 
de abordare, în special în cazul indicatorilor specifici programelor, Curtea își pune întrebarea dacă va fi posibilă 
o agregare utilă a datelor în materie de performanță. Ca aspect pozitiv, existența unor date legate de performanță 
privind realizările într-un volum mai mare și de o calitate mai bună ar putea deschide calea către posibilitatea întoc-
mirii unui buget bazat într-o măsură mai mare pe performanță în perioadele de după 2020.

Care sunt recomandările Curții?

IX
Statele membre ar trebui:

— să furnizeze Comisiei informațiile financiare necesare pentru a-i permite acesteia să monitorizeze într-o manieră 
eficace respectarea cerințelor privind concentrarea tematică (inclusiv a derogărilor prevăzute în regulamentul 
privind FEDR);

— să renunțe la utilizarea acelor indicatori specifici programelor care, în cazul modificării programelor, nu mai 
prezintă nicio utilitate;

— să se asigure că sunt colectate numai datele relevante pentru stabilirea efectelor intervențiilor realizate prin 
FEDR.

X
Comisia ar trebui:

— să se asigure că propunerile sale legislative privind politica de coeziune pentru perioadele de după 2020 sunt 
prezentate în timp util pentru a se permite finalizarea negocierilor între Parlamentul European și Consiliu înainte 
de începerea perioadei de programare;

— să se asigure că statele membre respectă obligația de a canaliza finanțarea din partea fondurilor ESI către obiec-
tivele tematice;

— să definească o terminologie comună pentru „realizare” și „rezultat”, să propună includerea acesteia în Regu-
lamentul financiar și să se asigure că propunerile de regulamente sectoriale respectă aceste definiții pentru 
perioadele de după 2020;
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— să efectueze o analiză a indicatorilor comuni și a celor specifici programelor stabiliți pentru perioada 2014-2020 
pentru realizări și pentru rezultate, cu scopul de a-i identifica pe cei mai relevanți și mai în măsură să determine 
impactul intervențiilor UE;

— să disemineze „bunele practici” ale statelor membre în ceea ce privește evaluările care pot determina cel mai 
bine impactul intervențiilor UE și să sprijine statele membre să își actualizeze planurile de evaluare astfel încât 
acestea să includă „bunele practici” identificate;

— să folosească datele colectate prin intermediul rapoartelor anuale de implementare și rezultatele evaluărilor 
ad hoc și ex post pentru a realiza o analiză comparativă a performanței și, după caz, pentru a promova utiliza-
rea unor astfel de analize și pentru a face astfel posibil un proces de învățare în materie de politici pe parcursul 
perioadei 2014-2020;

— dacă este cazul, să aplice, pentru finanțarea intervențiilor din domeniul politicii de coeziune în perioada de 
după 2020, conceptul de buget bazat pe performanță, care asociază fiecare creștere a resurselor cu o creștere 
a realizărilor sau a altor rezultate. În acest context, Comisia ar trebui să valorifice datele privind costurile unitare 
reale stabilite în perioada 2014-2020.
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 1 Finanțarea din partea UE pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune în perioadele 
de programare 2007-2013 și 2014-2020, inclusiv pentru cooperarea teritorială 
europeană și inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei din Infoview, iunie 2016.

Politica de coeziune este principala politică în materie 
de investiții a UE

01 
Mecanismele de finanțare prin care se pune în aplicare politica de coeziune a UE 
sunt Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european 
(FSE) și Fondul de coeziune. Împreună cu Fondul european agricol pentru dez-
voltare rurală (FEADR) și cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM), aceste fonduri constituie fondurile structurale și de investiții europene 
(fondurile ESI).

02 
Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, care sprijină 
crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea eco-
nomică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Suma 
totală alocată de la bugetul UE pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune în peri-
oada de programare 2014-2020 este de 349,4 miliarde de euro, în creștere față 
de 346,5 miliarde de euro în perioada de programare 2007-20131 (a se vedea 
figura 1).

1 Calculul Curții, pe baza datelor 
Comisiei privind programele 
operaționale adoptate pentru 
perioadele de 
programare 2007-2013 
și 2014-2020, aplicația 
informatică Infoview, 
iunie 2016.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei, iunie 2016.

Finanțarea din partea UE pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune în perioada de 
programare 2014-2020, pe state membre (în miliarde de euro)

03 
Polonia (78,6 miliarde de euro), Italia (31,1 miliarde de euro) și Spania (27,0 mi-
liarde de euro) sunt statele membre cu volumul cel mai ridicat de finanțare din 
partea UE alocată din FEDR, FSE și Fondul de coeziune în perioada de programa-
re 2014-2020 (a se vedea figura 2).
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Dispoziții normative care contribuie la punerea unui 
accent mai mare pe performanță în cadrul politicii de 
coeziune în perioada 2014-2020

04 
Programarea fondurilor reprezintă un prim pas esențial în implementarea pro-
gramelor, întrucât acest proces determină în mare măsură domeniile cărora le 
vor fi alocate fonduri din partea UE și fonduri naționale pe parcursul perioadei de 
programare.

05 
Pentru perioada de programare 2014-2020 au fost introduse o serie de dispoziții 
normative noi, care urmăresc să răspundă acestor așteptări, cum ar fi:

— concentrarea cheltuielilor din domeniul coeziunii pe obiectivele tematice și 
prioritățile de investiții ce decurg din Strategia Europa 2020;

— o utilizare mai structurată a logicii de intervenție pe parcursul exercițiului 
de programare, începând cu identificarea nevoilor în materie de investiții și 
specificarea rezultatelor vizate pe termen lung;

— o utilizare mai consecventă și mai cuprinzătoare a indicatorilor de performan-
ță pentru măsurarea progreselor înregistrate în obținerea acestor rezultate;

— reintroducerea unei rezerve obligatorii de performanță (anterior obligatorie 
în perioada 2000-2006 și voluntară în perioada 2007-20132) din finanțarea UE, 
care urmează să fie deblocată doar dacă indicatorii ating anumite obiective 
de etapă predefinite, și

— condiționalitățile ex ante, care obligă statele membre să îndeplinească anumi-
te condiții (legate, printre altele, de transpunerea și de punerea în aplicare în 
mod eficace a legislației UE și de existența unor cadre de politici/strategice) 
în domeniile ce fac obiectul investițiilor din fonduri ESI. Ar trebui menționat 
faptul că statele membre pot primi cofinanțare din fonduri ESI înainte de 
a fi îndeplinite condiționalitățile ex ante. Comisia poate decide să suspende 
parțial sau integral plățile intermediare dacă aceste condiționalități ex ante nu 
sunt îndeplinite.

06 
Anexa I conține o comparație între fiecare dintre aceste dispoziții-cheie pentru 
perioada de programare 2014-2020 cu dispozițiile corespondente din perioa-
dele 2000-2006 și 2007-2013. Aspectele legate de stabilirea condiționalităților 
ex ante, de specificarea indicatorilor de performanță și de dispozițiile privind re-
zerva de performanță urmează să fie abordate într-un al doilea raport (a se vedea 
punctul 28).

2 Articolele 23 și 50 din 
Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului din 
11 iulie 2006 de stabilire 
a anumitor dispoziții generale 
privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare 
a Regulamentului (CE) 
nr. 1260/1999 (JO L 210, 
31.7.2006, p. 25).
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Adoptarea cadrului juridic pentru politica de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 – principalele măsuri

Elaborarea propunerii legislative a Comisiei

07 
În 2010, Consiliul European a adoptat Strategia Europa 2020, al cărei scop este 
de a ajuta Europa să iasă din criză mai puternică, dar și să pregătească economia 
UE pentru următorul deceniu. Strategia a identificat priorități-cheie în materie 
de creștere și obiective principale ce trebuie îndeplinite până în 2020 (a se vedea 
anexa II).

08 
Pe parcursul anului 2010, Comisia a efectuat o evaluare a impactului pentru 
propunerea sa legislativă referitoare la Regulamentul privind dispozițiile comu-
ne (RDC), care stabilește dispozițiile comune generale pentru toate fondurile 
ESI3. Această evaluare a fost publicată în octombrie 2011 și recomanda utilizarea 
condiționalităților ex ante, a evaluării performanței, a rezervei de performanță și 
a unei condiționalități macrobugetare consolidate.

09 
În cursul anului 2012, Comisia a elaborat documente de poziție pentru fiecare stat 
membru. Acestea au fost transmise autorităților naționale competente în toam-
na anului 2012, înainte de a fi prezentate de funcționari de nivel înalt din cadrul 
Comisiei. Ele conțineau analiza Comisiei privind principalele provocări cu care 
se confrunta fiecare stat membru, precum și progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și viziunea Comisiei privind cele mai relevante 
priorități în materie de finanțare. De asemenea, documentele de poziție conți-
neau trimiteri la recomandările specifice fiecărei țări și la semestrul european. 
Ulterior, aceste documente de lucru ale serviciilor Comisiei au stat la baza negoci-
erilor dintre Comisie și statele membre.

3 SEC(2011) 1141 final din 
6 octombrie 2011: Impact 
Assessment (Evaluare de 
impact).
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Negocierile dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu 
privind pachetul legislativ pentru politica de coeziune

Pachetul legislativ pentru politica de coeziune este strâns legat de 
cadrul financiar multianual

10 
Discuțiile la nivelul Parlamentului European și al Consiliului privind pachetul 
legislativ pentru politica de coeziune au fost strâns legate de cele privind cadrul 
financiar multianual (CFM)4, care stabilește cuantumul total al finanțării dispo-
nibile din partea UE pe parcursul perioadei de programare. Acest CFM a fost 
primul adoptat în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Aceasta 
înseamnă că, acționând în conformitate cu o procedură legislativă specială, Con-
siliul adoptă în unanimitate Regulamentul privind CFM după obținerea aprobării 
Parlamentului European. Comisia a formulat propunerea sa privind CFM pentru 
perioada 2014-2020 în iunie 2011. CFM a fost adoptat de Consiliu și de Parlamen-
tul European abia în decembrie 20135.

Atribuțiile Parlamentului European au fost sporite grație utilizării 
procedurii legislative ordinare

11 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) sporise atribuțiile Par-
lamentului European, prin aplicarea procedurii legislative ordinare (codecizie) 
la întregul pachet legislativ privind politica de coeziune6. Comisia a formulat 
propunerea sa referitoare la pachetul legislativ privind politica de coeziune în 
octombrie 2011. Pentru prima dată, Parlamentul și Consiliul au jucat un rol egal în 
negocierea dispozițiilor generale privind fondurile structurale, ca urmare a modi-
ficărilor introduse în TFUE. În perioada de programare anterioară, procedura de 
codecizie se aplica doar normelor specifice fiecăruia dintre fonduri. În practică, 
aceasta însemna că atât Parlamentul European, cât și Consiliul puteau formula 
avize privind toate propunerile Comisiei și că trebuia să se ajungă la o poziție 
comună între Comisie, Parlament și Consiliu. Negocierile au început în iulie 2012 
în perioada Președinției cipriote. Între cele trei instituții au avut loc în total, doar 
pentru Regulamentul privind dispozițiile comune, 73 de reuniuni, dintre care 
șapte în prezența comisarului.

12 
Regulamentul privind dispozițiile comune și regulamentele specifice celor cinci 
fonduri ESI7 au fost adoptate de Consiliu la 17 decembrie 2013. Legislația secun-
dară, și anume actele de punere în aplicare și actele delegate, a fost adoptată 
ulterior, până în ianuarie 20168 (a se vedea figura 3).

4 COM(2011) 398 final din 
29 iunie 2011: „Propunere de 
regulament al Consiliului de 
stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru 
perioada 2014-2020”.

5 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului din 
2 decembrie 2013 de stabilire 
a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

6 Articolul 177 TFUE.

7 Regulamentul (UE) 
nr. 1300/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind 
Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1084/2006 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 281); 
Regulamentul (UE) 
nr. 1301/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind 
Fondul european de dezvoltare 
regională și dispozițiile 
specifice aplicabile obiectivului 
referitor la investițiile pentru 
creștere economică și locuri de 
muncă și de abrogare 
a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 289); 
Regulamentul (UE) 
nr. 1304/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind 
Fondul social european și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1081/2006 al Consiliului 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 470); 
Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 487); și 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 mai 2014 
privind Fondul european 
pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare 
a Regulamentelor (CE) 
nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, 
(CE) nr. 1198/2006 și (CE) 
nr. 791/2007 ale Consiliului și 
a Regulamentului (UE) 
nr. 1255/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului 
(JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

8 Ultimul regulament adoptat 
a fost Regulamentul delegat 
(UE) 2016/568 al Comisiei din 
29 ianuarie 2016 de completare 
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Programarea politicii de coeziune pentru 
perioada 2014-2020

Principalele elemente fundamentale ale procesului de 
programare: cadrul strategic comun, obiectivele tematice, 
acordurile de parteneriat și programele operaționale

13 
Regulamentul privind dispozițiile comune conține dispoziții-cheie privind progra-
marea obiectivelor politicii de coeziune și cheltuielile corespunzătoare pentru 
perioada 2014-2020. Acestea privesc în special negocierea parteneriatelor și 
a programelor operaționale între Comisie și statele membre pe baza unui cadru 
strategic comun și a unor obiective tematice predefinite.

Cadrul strategic comun

14 
Cadrul strategic comun oferă principii directoare strategice la nivelul UE pentru 
coordonarea utilizării fondurilor ESI cu alte instrumente și politici ale Uniunii pen-
tru întreaga perioadă de programare, ținând cont de obiectivele de politică, de 
obiectivele principale și de inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 20209 
(a se vedea anexa II). În perioada 2007-2013, au coexistat seturi separate de 
orientări strategice pentru politica de coeziune, dezvoltarea rurală și politica în 
domeniul pescuitului și al afacerilor maritime.

Obiective tematice

15 
Regulamentul privind dispozițiile comune10 consolidează utilizarea logicii de in-
tervenție pentru perioada 2014-2020 și vizează să asigure concentrarea fondurilor 
asupra unui număr de 11 obiective tematice (a se vedea anexa II). Se preconizea-
ză că aceste obiective tematice vor contribui la prioritățile Strategiei Europa 2020, 
și anume o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Obiectivele te-
matice sunt obiective de nivel înalt și nu sunt însoțite de valori-țintă, obiective de 
etapă sau indicatori. Sfera de aplicare a obiectivelor tematice se extinde dincolo 
de domeniile prioritare ale Strategiei Europa 2020 și de obiectivele principale ale 
acesteia11.

a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului cu 
privire la condițiile și la 
procedurile menite să 
stabilească dacă sumele care 
nu pot fi recuperate sunt 
rambursate de către statele 
membre în ceea ce privește 
Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune 
și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime 
(JO L 97, 13.4.2016, p. 1).

9 Articolul 10 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire 
a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune 
și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

10 Articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

11 Punctul 3.24 din Raportul anual 
al Curții de Conturi referitor la 
execuția bugetului privind 
exercițiul financiar 2014 
(JO C 373, 10.11.2015).
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16 
Regulamentele specifice FEDR, FSE și Fondului de coeziune definesc și priorită-
țile de investiții12 asociate obiectivelor tematice. În plus, există mai multe cerințe 
normative în ceea ce privește alocarea finanțării (a se vedea caseta 1 și anexa II). 
În acest context, fiecare stat membru trebuie să identifice nevoile naționale sau 
regionale în materie de investiții și să direcționeze fondurile ESI către finanțarea 
nevoilor de investiții care sunt cele mai în măsură să atingă sau să contribuie în 
mod semnificativ la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

17 
Prioritizarea finanțării se realizează mai întâi la nivelul acordurilor de parteneriat, 
iar apoi la nivelul programelor operaționale. Ea are un impact asupra modului 
în care urmează să fie concepute intervențiile din punctul de vedere al obiec-
tivelor specifice care ar trebui să fie realizate în perioada de punere în aplicare 
și din punctul de vedere al valorilor-țintă aferente indicatorilor de performanță 
corespunzători.

Concentrarea tematică – prezentare generală a principalelor cerințe normative

În primul rând, regulamentele specifice fondurilor sunt cele care prevăd sfera de aplicare a sprijinului care 
poate fi furnizat de către fiecare fond în parte: FEDR poate furniza sprijin pentru obiectivele tematice 1-11, FSE 
pentru obiectivele tematice 8-11, iar Fondul de coeziune pentru obiectivele tematice 4-7 și 1113.

În plus, în cazul FEDR, pentru obiectivele tematice 1-4 trebuie alocat un procent fix (cuprins între 50 % și 80 %) 
din finanțarea totală disponibilă pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru regiunile în tranziție și pentru 
regiunile mai dezvoltate14. De asemenea, alocarea minimă pentru obiectivul tematic 4 trebuie să fie cuprinsă 
între 12 % și 20 % din suma totală alocată din FEDR, în funcție de tipul regiunii15.

În cadrul FSE, cel puțin 20 % din bugetul total alocat unui stat membru trebuie direcționat către obiectivul 
tematic 916, iar la nivelul programelor, un procent cuprins între 60 % și 80 % din fonduri trebuie alocat pentru 
îndeplinirea a până la cinci priorități de investiții17.

Pe lângă aceste cerințe specifice fondurilor referitor la concentrarea tematică, sfera sprijinului poate fi concen-
trată, în plus, pe domeniile cu o relevanță strategică. De exemplu, statele membre și regiunile care au alocat 
fonduri pentru obiectivul tematic 1 aveau, în plus, obligația de a elabora strategii de specializare inteligentă, și 
anume trebuiau să identifice un număr limitat de domenii de specializare inteligentă cu potențial de creștere. 
Strategiile de specializare inteligentă trebuie să explice modul în care statele membre și regiunile intențio-
nează să construiască un avantaj competitiv pentru întreprinderile din țara/regiunea lor. Această cerință face 
parte din condiționalitatea ex ante 1.118.

13 Articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 și articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1300/2013.

14 Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.

15 Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.

16 Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

17 Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

18 Anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, condiționalitatea ex ante 1.1: „existența unei strategii naționale sau regionale de specializare 
inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă”.
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12 Articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. 1301/2013, articolul 3 
din Regulamentul (UE) 
nr. 1304/2013 și articolul 4 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1300/2013.
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Acordurile de parteneriat

18 
Acordurile de parteneriat sunt planuri naționale de investiții elaborate conform 
principiilor directoare din cadrul strategic comun. Ele acoperă întreaga perioadă 
de programare și înglobează toate cele cinci fonduri ESI. La nivelul fiecărui stat 
membru există un singur acord de parteneriat, care este elaborat pe baza progra-
melor naționale de reformă ce prezintă politicile și măsurile adoptate de statul în 
cauză pentru a susține creșterea economică și ocuparea forței de muncă și pentru 
a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020, pe baza celor mai recente recoman-
dări specifice fiecărei țări și pe baza recomandărilor relevante ale Consiliului.

19 
Conținutul acordului de parteneriat este prevăzut în Regulamentul privind dispo-
zițiile comune19, iar Comisia a formulat orientări suplimentare privind informațiile 
specifice care trebuie furnizate în acordul de parteneriat20 (a se vedea caseta 2). 
Componentele-cheie ale acordului de parteneriat fac obiectul aprobării de către 
Comisie.

19 Articolul 15 alineatele (1) și (2) 
din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

20 Guidance Fiche No 1A, 
Partnership Agreement, Version 
1 (Fișa de îndrumări nr. 1A, 
Acordul de parteneriat), 
versiunea 1, aprilie 2013, și 
Draft Template and Guidelines 
on the Content of the 
Partnership Agreement 
(Proiectul de modelul de acord 
de parteneriat și orientările 
privind conținutul acestuia).

Acordurile de parteneriat

Acordul de parteneriat acoperă toate fondurile ESI și evidențiază obiectivele globale și obiectivele tematice 
urmărite de statul membru, furnizând astfel o prezentare generală a informațiilor care sunt apoi aprofundate 
în diferitele programe operaționale.

Printre elementele care fac obiectul aprobării Comisiei se numără informațiile privind nevoile în materie de 
dezvoltare ale statului membru, obiectivele tematice selectate, alocarea indicativă a sprijinului din partea UE, 
lista programelor operaționale ale statului membru, descrierea mecanismelor instituționale, lista partenerilor 
și principiul parteneriatului, evaluarea capacității administrative, rezumatul evaluărilor ex ante, informațiile 
referitoare la verificările ex ante ale respectării normelor privind adiționalitatea, rezumatul evaluării condițio-
nalităților ex ante, metodologia și mecanismele de garantare a funcționării cadrului de performanță, alocarea 
rezervei de performanță și rezumatul acțiunilor planificate în cadrul programelor în scopul reducerii sarcinii 
administrative.
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Programele operaționale

20 
În perioada 2014-2020, cele trei fonduri ESI pentru politica de coeziune (FEDR, 
Fondul de coeziune și FSE) vor continua să fie puse în aplicare prin intermediul 
programelor operaționale. În programul operațional, statul membru își stabileș-
te prioritățile în materie de investiții și obiectivele specifice de intervenție (care 
acoperă întreaga perioadă de programare) vizând îndeplinirea valorilor-țintă ale 
obiectivelor tematice selectate și descrie modul în care vor fi utilizate fondurile 
(atât din partea UE, cât și cofinanțarea națională din fonduri publice și private) 
pe parcursul perioadei pentru finanțarea de proiecte. Programele operaționale 
sunt elaborate de statele membre în conformitate cu cadrul strategic comun și 
cu acordul de parteneriat. Fiecare program operațional este articulat în jurul mai 
multor axe prioritare (a se vedea caseta 3).

Programele operaționale

În cadrul fiecărui program operațional, informațiile privind obiectivele tematice selectate pe care urmărește 
să le îndeplinească programul cu sprijinul fondurilor ESI, precum și prioritățile relevante în materie de investiții 
sunt prezentate la nivelul axelor prioritare. Fiecare axă prioritară poate fi asociată mai multor obiective temati-
ce. Fiecare program operațional cuprinde mai multe axe prioritare.

Programele operaționale sunt concepute sub formă de matrice. Aceasta înseamnă că ele prezintă informațiile 
referitoare la performanță și cele de natură financiară în raport cu doi parametri principali, și anume axele 
prioritare definite de statele membre la nivel individual și prioritățile selectate în materie de investiții, stabilite 
în regulamentele specifice fiecărui fond în parte. În plus, aceste informații sunt defalcate pe categorii de regi-
uni, precum regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni în tranziție, regiuni ultraperiferice și regiuni mai dezvoltate, 
precum și pe fonduri.

Ca regulă generală, programele ar trebui să prevadă axe prioritare „monofond” (cu alte cuvinte, care privesc 
doar un singur fond, precum FEDR, FSE sau Fondul de coeziune), care acoperă doar un singur obiectiv tematic 
și o singură categorie de regiuni. Cu toate acestea, se pot stabili axe prioritare care acoperă mai multe fonduri 
și mai multe categorii de regiuni sau axe prioritare care combină priorități în materie de investiții aparținând 
diferitor obiective tematice21.

21 Articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și secțiunea 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 
25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 cu privire la modelul pentru programele operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru 
obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană (JO L 87, 22.3.2014, p. 1).

Ca
se

ta
 3



23Introducere 

21 
În 2014, Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare privind modelul 
pentru programele operaționale, care a stabilit modul de prezentare a conținu-
tului acestora22. Este necesar ca un program operațional să fie aprobat de către 
Comisie înainte de a se putea efectua plăți de la bugetul UE.

22 Regulamentul (UE) 
nr. 288/2014.

Ta
be

lu
l 1 Numărul de programe operaționale adoptate: comparație între perioadele 2007-

2013 și 2014-20201

Perioadele de programare

2014-2020 2007-2013

Programe operaționale aferente FEDR și 
Fondului de coeziune 124 249

Programe operaționale aferente FSE 95 118

Programe operaționale aferente 
cooperării teritoriale europene 76 73

Programe operaționale care acoperă mai 
multe fonduri (programe „multifonduri”) 92 –

Total 387 440

1  În acest tabel nu sunt incluse programele operaționale aferente IPA și FEAD (Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate per-
soane), acestea nefiind adoptate în temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune.

Sursa: Date ale Comisiei din aplicația informatică Infoview a Comisiei și din sistemul SFC2007, adaptate de Curtea de Conturi Europeană.

22 
Comisia a negociat 387 de programe operaționale în perioada 2014-2020, com-
parativ cu 440 în perioada anterioară. Pentru 281 de programe operaționale, 
coordonarea a fost asigurată de Direcția Generală Politică Regională și Urbană. 
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 
a răspuns de cele 106 programe operaționale aferente FSE.
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Indicatori de performanță pentru realizări și rezultate

23 
Punerea în aplicare a acțiunilor de la nivelul axelor prioritare din cadrul progra-
melor operaționale este monitorizată și măsurată cu ajutorul indicatorilor de 
performanță pentru realizări și rezultate.

— Punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în cadrul priorităților de investi-
ții ale programelor operaționale este măsurată cu ajutorul indicatorilor de 
realizare. Indicatorii comuni de realizare sunt specificați în regulamentele 
specifice fiecărui fond în parte23. De asemenea, statul membru poate stabili 
indicatori suplimentari de realizare, specifici fiecărui program.

— Îndeplinirea obiectivelor specifice ale programelor operaționale este măsura-
tă cu ajutorul indicatorilor de rezultat24. Există indicatori de rezultat specifici 
programelor și, pentru FSE, indicatori de rezultat comuni.

24 
De la începutul perioadei 2014-2020, Comisia a publicat informațiile de perfor-
manță raportate de statele membre pe platforma sa de date privind fondurile 
ESI25.

25 
Anexa III arată modul în care indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat sunt 
puși în relație cu obiectivele tematice, cu prioritățile de investiții și cu obiectivele 
specifice.

Dispoziții procedurale privind adoptarea acordurilor de 
parteneriat și a programelor operaționale

26 
Regulamentul privind dispozițiile comune descrie, de asemenea, în detaliu 
responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre în procesul de elaborare și de 
adoptare a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale. Ambele 
documente sunt elaborate de statul membru în dialog cu Comisia și în cooperare 
cu diverși parteneri (precum autorități publice, parteneri economici și sociali și 
organizații neguvernamentale)26. Ele trebuie să aibă la bază proceduri transparen-
te și să fie conforme cu cadrul instituțional și juridic al statelor membre.

23 Anexa I la Regulamentele (UE) 
nr. 1301/2013, nr. 1304/2013 și 
nr. 1300/2013.

24 Articolul 96 alineatul (2) 
litera (b) punctul (ii) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

25 Open Data Portal for the 
European Structural Investment 
Funds (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Prin acest audit, Curtea a examinat dacă Comisia a negociat în mod eficace, cu 
statele membre, acordurile de parteneriat și programele operaționale pentru 
politica de coeziune aferentă perioadei de programare 2014-2020, astfel încât 
finanțarea din partea UE să fie direcționată într-o manieră mai eficace către prio-
ritățile Strategiei Europa 2020, intervențiile să fie mai bine justificate din punctul 
de vedere al nevoilor în materie de investiții și al rezultatelor urmărite și condițiile 
în funcție de care se măsoară performanța acestor programe să fie stabilite în 
mod adecvat. Curtea a evaluat în special:

— dacă Comisia a finalizat negocierea acordurilor de parteneriat și a progra-
melor operaționale cu statele membre cât mai repede posibil și în termenele 
stabilite în regulamente;

— dacă Comisia a reușit să asigure o aliniere a cheltuielilor aferente politicii de co-
eziune cu Strategia Europa 2020 în negocierile privind acordurile de parteneriat;

— dacă programele operaționale indicau în mod clar nevoile în materie de 
investiții care trebuiau abordate în continuare și rezultatele care erau preco-
nizate a se obține în urma intervențiilor planificate și

— dacă mecanismele de monitorizare financiară și indicatorii de performanță 
pentru realizări și rezultate permiteau o monitorizare eficace din punctul de 
vedere al costurilor a priorităților în materie de cheltuieli și a performanței și 
dacă ele ofereau o bază solidă pentru introducerea unui mecanism mai bun, 
bazat pe performanță, de alocare a finanțării pentru perioadele de programa-
re de după 2020.

28 
Prezentul raport constituie primul dintr-o serie de două rapoarte ce tratează 
despre negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor 
operaționale pentru perioada 2014-2020. Al doilea raport se va axa pe condițio-
nalitățile ex ante stabilite, pe indicatorii de performanță specificați și pe mecanis-
mele privind rezerva de performanță.

29 
Activitățile de audit desfășurate de Curte pentru acest prim raport au cuprins 
următoarele:

— o analiză a duratei de desfășurare a negocierilor referitoare la pachetul legis-
lativ privind politica de coeziune, la acordurile de parteneriat și la programele 
operaționale;

— o evaluare a procedurilor interne ale Comisiei pentru negocierea și adoptarea 
acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale;

— o analiză aprofundată a cinci acorduri de parteneriat și a 14 programe opera-
ționale aferente FEDR și FSE din cinci state membre (Spania, Irlanda, Croația, 
Polonia și România), analiză care s-a axat pe concentrarea tematică a cheltu-
ielilor, articularea logicii de intervenție și caracterul adecvat al indicatorilor 
de performanță pentru rezultate și realizări. De asemenea, Curtea a efectuat 
o vizită de studiu în Danemarca în legătură cu două programe operaționale;
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— o examinare a dosarelor de negociere ale Comisiei și a documentației jus-
tificative a statelor membre privind procesul de elaborare a acordurilor de 
parteneriat și a programelor operaționale incluse în eșantionul Curții;

— discuții purtate cu peste 50 de membri ai personalului implicat în negocieri 
din cadrul Direcției Generale Politică Regională și Urbană și al Direcției Gene-
rale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și cu peste 40 de 
funcționari de la nivelul administrației statelor membre și al reprezentanțelor 
permanente ale acestora la Bruxelles;

— consultări cu experți în domeniul politicilor regionale, structurale și de co-
eziune ale Uniunii Europene și al bugetării bazate pe performanță, dar și cu 
experți naționali și cu personalul reprezentanțelor permanente ale statelor 
membre pe lângă Uniunea Europeană.

30 
Analiza Curții s-a axat pe obiectivul tematic 1 – „consolidarea cercetării, a dezvol-
tării tehnologice și a inovării” – și pe obiectivul tematic 8 – „promovarea suste-
nabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă”. 
Aceste două obiective tematice au fost selectate în primul rând pentru că lor le 
corespunde cea mai importantă alocare financiară în cadrul FEDR (obiectivul te-
matic 1) și, respectiv, în cadrul FSE (obiectivul tematic 8), în toate statele membre.

31 
De asemenea, Curtea a luat în considerare raportul din decembrie 2015 referitor 
la rezultatele negocierilor privind acordurile de parteneriat și programele opera-
ționale, în care Comisia a prezentat o imagine de ansamblu a elementelor-cheie 
(cum ar fi, contribuția fondurilor ESI la strategia de creștere a UE și la planul de 
investiții și prioritățile Comisiei pentru următorul deceniu) pentru fiecare stat 
membru27.

32 
Perioada vizată de audit a fost decembrie 2013-decembrie 2015 (când a fost 
adoptat ultimul program operațional aferent perioadei 2014-2020).

27 COM(2015) 639 final din 
14 decembrie 2015: „Investiții 
în locuri de muncă și în 
creștere – Valorificarea la 
maximum a contribuției 
fondurilor structurale și de 
investiții europene”, în special 
anexa II la această comunicare.
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Comisia a ținut sub control întârzierile care afectau 
negocierea acordurilor de parteneriat și a programelor 
operaționale

33 
Curtea a analizat timpul de care a avut nevoie Comisia pentru adoptarea pache-
tului legislativ privind politica de coeziune, a acordurilor de parteneriat și a pro-
gramelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020 și l-a comparat 
cu durata negocierilor ce au avut loc în perioada anterioară. De asemenea, Curtea 
a examinat activitățile pregătitoare ale Comisiei și procedurile interne ale acesteia 
stabilite pentru negocieri. În plus, Curtea a încercat să identifice factorii principali 
care au antrenat întârzieri în finalizarea negocierilor.

Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul 
legislativ privind politica de coeziune spre sfârșitul anului 
2013

34 
Comisia ar trebui să pregătească și să desfășoare negocierile cu statele membre 
ale acordurilor de parteneriat și ale programelor operaționale în așa fel încât 
acestea să poată fi adoptate cât mai devreme posibil în termenele-limită regle-
mentare prevăzute în baza legală. Negocierile privind acordurile de parteneriat și 
programele operaționale nu pot demara în mod oficial decât după ce Parlamen-
tul European și Consiliul au adoptat cadrul juridic aferent. Termenul-limită pentru 
transmiterea tuturor acordurilor de parteneriat a fost luna aprilie 201428. De 
asemenea, statele membre trebuie să transmită toate programele operaționale în 
termen de trei luni de la data transmiterii acordului de parteneriat29.

35 
Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul legislativ privind politica 
de coeziune în decembrie 2013, chiar înainte de începutul perioadei de progra-
mare 2014-2020 (a se vedea, de asemenea, punctul 13). Comparativ cu perioa-
da 2007-2013, când baza legală fusese adoptată în iulie 2006, această dată indică 
o întârziere de cinci luni.

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

29 Articolul 26 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013, în ceea ce 
privește programele 
operaționale aferente 
obiectivului „investiții pentru 
creștere și locuri de muncă”. În 
ceea ce privește programele 
din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială 
europeană, acestea trebuie 
transmise în termen de nouă 
luni de la data intrării în 
vigoare a Regulamentului 
privind dispozițiile comune.
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1 De la propunerea inițială până la adoptare.

2  Adoptarea regulamentelor de punere în aplicare (până în noiembrie 2016 au fost adoptate opt regulamente). Regulamentele de punere în 
aplicare stabilesc condițiile pentru punerea în aplicare a unor acte cu caracter juridic obligatoriu. Comisia a adoptat aceste regulamente prin 
așa-numită „procedură a comitetului”, mai exact cu sprijinul comitetelor formate din reprezentanți ai statelor membre ale UE.

3  Adoptarea regulamentelor delegate (până în noiembrie 2016 au fost adoptate nouă regulamente). Regulamentele delegate sunt „acte fără 
caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ” 
(articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

4  Intervalul de timp dintre transmiterea primului acord de parteneriat/program operațional și la adoptarea ultimului acord de parteneriat/pro-
gram operațional.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Cadrul juridic pentru negocierile privind acordurile de parteneriat și programele 
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36 
În comparație cu perioada anterioară, Comisia și-a prezentat propunerea legisla-
tivă cu trei luni mai târziu (octombrie 2011, față de iulie 2004). În plus, procesul de 
negociere dintre Consiliu și Parlamentul European a durat cu două luni și jumă-
tate mai mult (803 zile, față de 727). A fost nevoie de mai mult timp pentru a se 
ajunge la un acord, deoarece a trebuit să se aștepte adoptarea Regulamentului 
financiar30 (adoptat în octombrie 2012) și a cadrului financiar multianual (adoptat 
în decembrie 2013), dar și deoarece Parlamentul European deținea o putere mai 
mare de negociere în ceea ce privește perioada 2014-2020, comparativ cu perioa-
da anterioară (a se vedea punctul 11).

37 
Comisia a trebuit apoi să adopte legislația secundară, mai exact, un număr total 
de 17 acte de punere în aplicare și de acte delegate (a se vedea punctul 13). 
Adoptarea cadrului juridic a fost realizată treptat și s-a finalizat în ianuarie 2016, 
cu alte cuvinte, în paralel cu adoptarea programelor operaționale de către Comi-
sie (a se vedea figura 3). Până în martie 2014, a fost adoptat un prim pachet de 
trei acte de punere în aplicare31 și patru acte delegate32, iar până în ianuarie 2015, 
a fost adoptat un al doilea pachet de patru acte de punere în aplicare33.

Comisia a adoptat o abordare proactivă în negocierea 
acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale

38 
Comisia ar trebui să fie consecventă în abordarea sa privind negocierile de la 
nivelul diferitelor fonduri și direcții generale și ar trebui să pună la dispoziția 
statelor membre toate informațiile relevante și sprijinul necesar pentru ca acestea 
să își poată elabora documentele de programare în timp util (acest sprijin poate fi 
sub formă de îndrumări, formări sau comunicări informale).

30 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind 
normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii și 
de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1).

31 (1) Regulamentul (UE) 
nr. 288/2014; (2) Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 
nr. 184/2014 al Comisiei din 
25 februarie 2014 de stabilire, 
în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013, a clauzelor 
și condițiilor aplicabile 
sistemului de schimb 
electronic de date între statele 
membre și Comisie și de 
adoptare, în temeiul 
Regulamentului (UE) 
nr. 1299/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului 
privind dispoziții specifice 
pentru sprijinul din partea 
Fondului european de 
dezvoltare regională pentru 
obiectivul de cooperare 
teritorială europeană, 
a nomenclaturii categoriilor de 
intervenție pentru sprijinul din 
Fondul european de 
dezvoltare regională în cadrul 
obiectivului de cooperare 
teritorială europeană (JO L 57, 
27.2.2014, p. 7); (3) 
Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 215/2014 al 
Comisiei din 7 martie 2014 de 
stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 în ceea ce 
privește metodologiile privind 
sprijinul pentru obiectivele 
legate de schimbările 
climatice, stabilirea 
obiectivelor de etapă și 
a țintelor în cadrul de 
performanță și nomenclatura 
categoriilor de intervenție 
pentru fondurile structurale și 
de investiții europene (JO L 69, 
8.3.2014, p. 65).

32 (1) Regulamentul delegat (UE) 
nr. 240/2014 al Comisiei din 
7 ianuarie 2014 privind Codul 
european de conduită 
referitor la parteneriat, în 
cadrul fondurilor structurale și 
de investiții europene (JO L 74, 
14.3.2014, p. 1); 
(2) Regulamentul delegat (UE) 
nr. 480/2014 al Comisiei din 
3 martie 2014 de completare 
a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 (JO L 138, 
13.5.2014, p. 5); (3) 
Regulamentul delegat (UE) 
nr. 481/2014 al Comisiei din 
4 martie 2014 de completare 
a Regulamentului (UE) 
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Poziția de negociere a Comisiei se formează pe baza datelor 
primite de la toate serviciile relevante

39 
Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2014-2020 acope-
ră cinci fonduri diferite, însă prevede, de asemenea, posibilitatea elaborării de 
programe operaționale vizând, în mod simultan, mai multe fonduri (programe 
„multifonduri”). În aprilie 2013, direcțiile generale cu atribuții în domeniul fondu-
rilor ESI au publicat, împreună, procedurile operaționale ce trebuiau urmate de 
personalul Comisiei în cursul elaborării și al negocierii acordurilor de parteneriat 
și a acestor programe operaționale multifonduri. În plus, Direcția Generală Poli-
tică Regională și Urbană și Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri 
Sociale și Incluziune au elaborat foi de parcurs care prezentau, în detaliu, etapele 
detaliate ce trebuiau urmate pe parcursul negocierilor cu statele membre, pre-
cum și liste de verificare cu ajutorul cărora să se asigure consecvența în analiza 
acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale la nivelul diferitelor 
unități. Negocierile privind acordurile de parteneriat și programele operaționale 
au fost gestionate în principal de către unitățile geografice corespunzătoare din 
cadrul direcțiilor generale implicate.

Dialogul informal privind acordurile de parteneriat și programele 
operaționale a contribuit la pregătirea negocierilor și la atenuarea 
impactului adoptării tardive a regulamentelor

40 
Comisia a încurajat statele membre să prezinte proiecte de acorduri de parte-
neriat și de programe operaționale încă din 2013. Toate statele membre care au 
făcut obiectul auditului Curții au prezentat proiecte de acorduri. În toate aceste 
cazuri, Comisia a desfășurat consultări cu toate direcțiile generale relevante. Pe 
baza acestor date colectate și a evaluării sale inițiale prezentate în documen-
tele sale de poziție (a se vedea punctul 9), Comisia a furnizat ulterior observații 
informale cu privire la proiectele de acorduri de parteneriat înainte de începerea 
negocierilor.

41 
Aceste discuții care au avut loc în faza pregătitoare a negocierilor au permis 
Comisiei să anticipeze subiectele care puteau să ridice probleme deosebite în 
cursul negocierilor formale și să atenueze impactul adoptării tardive a regle-
mentărilor asupra adoptării acordurilor de parteneriat și a aprobării programelor 
operaționale.

42 
În ceea ce privește proiectele de programe operaționale, statele membre s-au 
arătat mai puțin active în consultarea Comisiei. Doar cinci dintre cele 14 progra-
me operaționale examinate fuseseră transmise anterior spre a fi revizuite în mod 
informal34.

nr. 1299/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în 
ceea ce privește norme 
specifice privind eligibilitatea 
cheltuielilor pentru 
programele de cooperare 
(JO L 138, 13.5.2014, p. 45); (4) 
Regulamentul delegat (UE) 
nr. 522/2014 al Comisiei din 
11 martie 2014 de completare 
a Regulamentului (UE) 
nr. 1301/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în 
ceea ce privește normele 
detaliate privind principiile 
aplicabile procedurilor de 
selectare și de gestionare 
a acțiunilor inovatoare în 
domeniul dezvoltării urbane 
durabile care urmează să fie 
sprijinite de Fondul european 
de dezvoltare regională 
(JO L 148, 20.5.2014, p. 1).

33 (1) Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 821/2014 al 
Comisiei din 28 iulie 2014 de 
stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în 
ceea ce privește modalitățile 
detaliate de transfer și de 
gestionare a contribuțiilor 
programelor, raportarea cu 
privire la instrumentele 
financiare, caracteristicile 
tehnice ale măsurilor de 
informare și de comunicare 
pentru operațiuni, precum și 
sistemul pentru înregistrarea și 
stocarea datelor (JO L 223, 
29.7.2014, p. 7); (2) 
Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 964/2014 al 
Comisiei din 
11 septembrie 2014 de 
stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în 
ceea ce privește clauzele și 
condițiile standard pentru 
instrumentele financiare 
(JO L 271, 12.9.2014, p. 16); (3) 
Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 1011/2014 al 
Comisiei din 
22 septembrie 2014 de 
stabilire a normelor detaliate 
de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului cu 
privire la modelele de 
prezentare a anumitor 
informații către Comisie și 
normele detaliate referitoare 
la schimbul de informații între 
beneficiari și autoritățile de 
management, autoritățile de 
certificare, autoritățile de audit 
și organismele intermediare 
(JO L 286, 30.9.2014, p. 1); (4) 
Regulamentul de punere în 
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Comisia a furnizat statelor membre orientări privind negocierile, 
dar numai într-o etapă tardivă a procesului

43 
Comisia a furnizat un număr considerabil de note de orientare generale și tema-
tice propriului său personal și statelor membre (cu un volum total de peste 200 
de pagini doar pentru obiectivul tematic 1 și obiectivul tematic 8 și 400 de pagini 
pentru condiționalitățile ex ante). Aceste note conțineau recomandări și instrucți-
uni detaliate privind diferitele subiecte ce făceau obiectul negocierilor.

44 
Totuși, aceste orientări au fost puse la dispoziție într-o etapă tardivă a procesului 
și din cauza faptului că pachetul privind politica de coeziune a fost adoptat abia 
în decembrie 2013. Cu toate acestea, versiunile în fază de proiect ale orientărilor 
au fost transmise statelor membre de îndată ce a fost posibil, în funcție de stadiul 
negocierilor privind legislația. De exemplu, primele versiuni ale orientărilor 
Comisiei privind condiționalitățile ex ante au fost publicate în martie și în apri-
lie 2013 și au fost actualizate în august 2013, dar ele nu includeau încă orientări 
privind domeniile ce făceau încă obiectul discuțiilor între organele legislative. În 
luna august 2013, erau disponibile orientări pentru 34 din 36 de condiționalități 
ex ante. Statele membre au fost nevoite să aștepte până în februarie 2014 pentru 
a obține o versiune finală completă a notei de orientare. Doar în câteva cazuri 
au fost emise versiuni finale ale notelor de orientare. Chiar și pentru domenii 
importante, precum condiționalitățile ex ante sau revizuirea cadrului de perfor-
manță și rezerva de performanță, versiunile finale ale notelor de orientare nu au 
fost publicate decât în februarie și mai 2014. Revizuirea notelor de orientare s-a 
încheiat în septembrie 2014.

45 
Cu toate acestea, reprezentanții statelor membre vizate de acest audit au confir-
mat că Comisia a furnizat asistență informală și formală în timpul negocierilor și 
au descris cooperarea cu Comisia ca fiind, în general, constructivă. Membrii per-
sonalului Comisiei care erau responsabili de negocieri au efectuat vizite regulate 
în statele membre și au ținut periodic legătura cu autoritățile naționale.

aplicare (UE) 2015/207 al 
Comisiei din 20 ianuarie 2015 
de stabilire a normelor 
detaliate de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului în 
ceea ce privește modelele 
pentru raportul de progres, 
transmiterea informațiilor 
privind un proiect major, 
planul de acțiune comun, 
rapoartele de implementare 
pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, 
declarația de gestiune, 
strategia de audit, opinia de 
audit și raportul anual de 
control și în ceea ce privește 
metodologia de realizare 
a analizei cost-beneficiu și, în 
temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 1299/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, în 
ceea ce privește modelul 
pentru rapoartele de 
implementare pentru 
obiectivul de cooperare 
teritorială europeană (JO L 38, 
13.2.2015, p. 1).

34 Este vorba despre programul 
operațional aferent FEDR din 
Croația, despre programul 
operațional aferent FSE din 
Irlanda, despre programele 
operaționale aferente FEDR și 
FSE din România și despre 
programul operațional 
regional aferent FEDR din 
România.
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În pofida unor dificultăți, Comisia a adoptat acordurile 
de parteneriat și programele operaționale în termenul 
prevăzut în regulament

46 
Comisia trebuie să formuleze observațiile sale privind acordurile de partene-
riat și programele operaționale în termen de trei luni de la data la care aceste 
documente i-au fost transmise35. Ca răspuns la aceste observații, statul mem-
bru trebuie să furnizeze Comisiei toate informațiile suplimentare necesare și, 
dacă este cazul, trebuie să procedeze la revizuirea documentului. Comisia ar 
trebui să adopte o decizie de aprobare a acordului de parteneriat în termen 
de patru luni de la data depunerii acestuia36, cu condiția ca toate observațiile 
formulate de Comisie să fi fost luate în considerare în mod corespunzător 
de către statul membru. De asemenea, Comisia ar trebui să aprobe fiecare 
program operațional în termen de cel mult șase luni de la transmiterea sa de 
către statul membru, cu condiția să se fi ținut seama în mod corespunzător de 
toate observațiile formulate de Comisie37. Acest termen prevăzut în regle-
mentări privind adoptarea sau modificarea unei decizii de către Comisie nu 
ia în calcul perioada dintre momentul la care Comisia trimite observațiile sale 
statului membru și momentul la care statul membru depune o nouă versiune 
a programului operațional, care poate fi adoptată (și care a ținut seama în 
mod corespunzător de observațiile formulate de Comisie)38.

47 
La începutul anului 2013, Comisia indicase statelor membre că intenționa 
să adopte toate acordurile de parteneriat la începutul anului 2014 și toate 
programele operaționale până la finalul lunii iulie 201439. Totuși, analiza Curții 
a arătat că ultimul acord de parteneriat a fost adoptat în noiembrie 2014, iar 
ultimul program operațional, în decembrie 2015. Adoptarea tardivă a pache-
tului legislativ privind politica de coeziune a avut ca efect adoptarea acor-
durilor de parteneriat și a programelor operaționale la o dată ulterioară față 
de termenele planificate inițial de către Comisie În plus, primele acorduri de 
parteneriat au fost transmise Comisiei în ianuarie 2014, iar primele progra-
me operaționale au fost depuse în martie 2014. Prin urmare, pentru aceste 
acorduri de parteneriat și programe operaționale, negocierile informale au 
început înainte ca regulamentele relevante să fi fost adoptate în mod formal.

Acordurile de parteneriat

48 
Toate acordurile de parteneriat au fost depuse în termenul prevăzut în regle-
mentări (aprilie 2014). Ele au fost negociate mai rapid decât în perioada 2007-
2013. Ultimele au fost adoptate doar cu aproximativ o lună mai târziu decât 
ultimul cadru de referință strategic național, deși negocierile începuseră cu 
două luni și jumătate mai târziu (a se vedea figura 4).

35 Articolul 16 alineatul (1) și 
articolul 29 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013, în ceea ce 
privește acordul de parteneriat 
și, respectiv, programul 
operațional.

36 Articolul 16 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

37 Articolul 29 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.

38 Articolul 3 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

39 Scrisoare trimisă statelor 
membre de către directorii 
generali ai direcțiilor generale 
responsabile de fondurile ESI 
[Direcția Generală Politică 
Regională și Urbană/WD Ares 
(2013)].
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Programele operaționale

49 
În noiembrie 2014, Parlamentul European a îndemnat Comisia și statele membre 
„să își intensifice eforturile de a mări rapid calitatea programelor operaționale 
atunci când este necesar, pentru a se asigura că un număr cât mai mare de pro-
grame sunt gata de adoptare până la data de 31 decembrie 2014”40, adică înainte 
de numirea noii Comisii. Până în decembrie 2014, fuseseră adoptate 198 dintre 
cele 311 programe operaționale (cu excepția programului operațional aferent 
cooperării teritoriale europene) aferente obiectivului „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” (64 %), aproape toate (151) fiind adoptate în luna decembrie. În 
perioada de programare anterioară, și anume 2007-2013, până în luna echivalentă 
(decembrie 2007) fuseseră adoptate 98 % din programele operaționale. Motivul 
principal al procentului mai mic de programe adoptate pentru noua perioadă 
este adoptarea tardivă a pachetului legislativ.

50 
Statele membre au transmis majoritatea proiectelor lor de programe operaționa-
le (85 %) până la data-limită a termenului prevăzut în reglementări. Pentru 15 % 
din programele operaționale, Comisia nu a putut începe negocierile formale în 
termen de trei luni de la transmiterea acordurilor de parteneriat.

40 Parlamentul European – 
Propunere de rezoluție 
referitoare la demararea cu 
întârziere a politicii de 
coeziune în perioada 
2014-2020, 24.11.2014 
(B8-0283/2014).
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 4 Negocierile privind acordurile de parteneriat/cadrele de referință strategice 

naționale și programele operaționale1 (perioada dintre prima transmitere și ultima 
aprobare) – comparație între perioadele 2007-2013 și 2014-2020

1  Croația nu este inclusă în analiza perioadei de programare 2007-2013 întrucât a aderat la UE în 2013. De asemenea, sunt excluse programele 
operaționale aferente IPA și FEAD, care nu sunt adoptate în temeiul Regulamentului comun privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune.

2  Este luat în calcul și procentul de 2 % reprezentat de programe adoptate cu o întârziere considerabilă din cauza unor circumstanțe 
excepționale.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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51 
În perioada 2014-2020, a fost nevoie, în medie, de aproximativ opt luni pentru 
a se finaliza negocierile și a se adopta un program operațional. Timpul mediu de 
adoptare este comparabil cu cel pentru perioada 2007-2013, fiind necesare, în 
plus, aproximativ 24 de zile între momentul transmiterii unui program operațio-
nal și data adoptării acestuia: 241 de zile comparativ cu 217 (a se vedea figura 5).

Fi
gu

ra
 5 Timpul mediu necesar pentru adoptarea unui program operațional1, în zile 

calendaristice (de la prima transmitere până la adoptarea finală)

1  Această analiză nu ia în considerare programele operaționale aferente IPA și FEAD, care nu sunt adoptate în temeiul Regulamentului privind 
dispozițiile comune, și nu ține seama de procedura de așteptare („stop the clock”).

Sursa: date furnizate de Comisie și adaptate de Curtea de Conturi Europeană.
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52 
În perioada 2007-2013, a existat un număr mic de programe operaționale pentru 
care negocierile au durat aproape trei ani. În perioada 2014-2020, nu au existat 
astfel de cazuri. Durata maximă a perioadei dintre prima transmitere și ultima 
adoptare a unui program operațional aferent obiectivului „investiții pentru 
creștere și locuri de muncă” a scăzut cu 32 % comparativ cu perioada 2007-2013 
(de la 1 026 de zile41 la 703 zile). În special, timpul necesar pentru negocierea 
programelor operaționale aferente cooperării teritoriale europene a fost cu mult 
mai scurt (599 de zile față de 800). Această durată nu ia în considerare perioada 
de așteptare prevăzută în Regulamentul privind dispozițiile comune (a se vedea 
punctul 46). În cazul programelor operaționale auditate, un procent de 52 % din 
timpul respectiv poate fi imputat revizuirii lor de către statele membre înaintea 
retransmiterii lor ulterioare către Comisie (a se vedea punctul 55).

Cerințele suplimentare, problemele de natură informatică 
și procesul complex de aprobare au contribuit la durata 
îndelungată a negocierilor privind acordurile de parteneriat 
și programele operaționale

53 
Adoptarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale a înregistrat 
anumite întârzieri față de termenele prevăzute în reglementări. Curtea a con-
statat că, în unele cazuri, Comisia nu respectase termenele pentru transmiterea 
observațiilor sale către statele membre (trei luni); aceasta s-a întâmplat în cazul 
unuia dintre cele cinci acorduri de parteneriat (Croația) și al șapte (programele 
operaționale din Irlanda, Polonia și Spania) dintre cele 14 programe operaționale 
care au fost examinate de Curte42.

54 
Proiectele de programe operaționale transmise de statele membre prezentau, de 
asemenea, probleme semnificative legate de calitatea lor, ceea ce a determinat 
Comisia să solicite modificări. De exemplu, Comisia a formulat și a transmis statu-
lui membru observații în legătură cu cele 14 programe operaționale examinate, 
acestea trebuind să fie retransmise Comisiei în medie de trei ori.

41 Această durată lungă se 
datorează unui număr de cinci 
programe operaționale care 
au fost adoptate în 2008 și 
în 2009. Fără acestea, durata 
maximă ar fi fost de 423 de 
zile.

42 Codurile comune de 
identificare (CCI) 
2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 și 
2014ES16RFOP003.
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55 
Aceste întârzieri și durata de timp mai mare necesară pentru adoptarea unui 
program operațional indică faptul că negocierile au fost mai solicitante decât 
cele pentru perioada de programare anterioară. Curtea a identificat mai multe 
explicații în sprijinul acestei constatări.

— Cerințe suplimentare: existau o serie de teme noi, care nu mai făcuseră an-
terior obiectul negocierilor. Acest lucru a necesitat, în mod evident, mai mult 
timp. Printre astfel de cerințe suplimentare, se numără, de exemplu, obligația 
de a conveni cu privire la condiționalitățile ex ante, motiv pentru care per-
sonalul Comisiei a trebuit să analizeze în detaliu anumite politici ale statelor 
membre. De asemenea, un alt exemplu constă în cerința de a se stabili o logi-
că de intervenție mai explicită și un cadru de performanță mai explicit, ceea 
ce a necesitat discuții mai aprofundate pentru a se garanta că sunt selecți-
onate în vederea implementării doar intervențiile care permit politicii UE să 
aibă un impact maxim. Mai mult, indicatorii de performanță pentru realizări 
și rezultate au fost negociați încă de la început împreună cu programele ope-
raționale, spre deosebire de perioada de programare anterioară, când aceștia 
puteau fi conveniți într-o etapă ulterioară.

— Probleme de natură informatică: schimbul electronic oficial de informații 
între statele membre și Comisie pe parcursul negocierilor s-a realizat prin 
intermediul noului sistem SFC2014. Utilizarea acestui instrument IT a fost 
obligatorie în timpul negocierilor privind programele operaționale43. El a fost 
lansat în ianuarie 2014, însă nu a devenit complet operațional decât mai 
târziu. În primul său an de funcționare, au fost lansate 19 versiuni diferite ale 
SFC2014, pentru a se remedia diverse probleme. Toate statele membre vizita-
te în cadrul acestui audit au declarat că au întâmpinat probleme în utilizarea 
instrumentului, iar patru au afirmat că sistemul nu era complet operațional 
atunci când și-au transmis acordurile de parteneriat.

— Observațiile Comisiei privind proiectele de programe operaționale 
transmise spre aprobare: spre deosebire de perioadele anterioare, obser-
vațiile Comisiei privind proiectele de programe operaționale trebuiau să fie 
adoptate de colegiul comisarilor44. Prin urmare, în cazurile în care documen-
tația transmisă de statele membre necesita formularea unor observații din 
partea Comisiei, trebuiau organizate cel puțin trei consultări între servicii și 
în interiorul acestora: una pentru a se colecta observații din partea tuturor 
serviciilor relevante, o a doua pentru a se aproba observațiile ce trebuiau 
transmise statelor membre și o a treia pentru adoptarea programului opera-
țional. Curtea a constatat că s-au organizat, în total, 896 de consultări între 
servicii (în medie, câte trei pentru fiecare program operațional) în legătură cu 
negocierea și adoptarea programelor operaționale.

43 Regulamentul (UE) 
nr. 184/2014.

44 În perioada de programare 
anterioară, doar versiunea 
finală a programelor 
operaționale trebuia să fie 
adoptată de colegiul 
comisarilor, nu și observațiile.
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Acordurile de parteneriat au fost esențiale în 
canalizarea cheltuielilor pentru politica de coeziune 
către Strategia Europa 2020

56 
Acordurile de parteneriat trebuiau să fie elaborate pe baza unei logici de inter-
venție prezentate în mod clar, care trebuia să vizeze evitarea fragmentării excesi-
ve a finanțării. Statele membre trebuiau să identifice principalele nevoi existente 
în materie de dezvoltare și de investiții și să le includă în acordurile de parteneriat 
pe cele care puteau fi atribuite obiectivelor tematice care fuseseră predefinite 
în Regulamentul privind dispozițiile comune și care rezultă din Strategia Euro-
pa 2020. Întărirea rolului logicii de intervenție a determinat ca alocarea fondurilor 
să se realizeze către domeniile în care, conform recomandărilor specifice fiecărei 
țări și analizei statelor membre, erau necesare intervenții publice și/sau în care 
potențialul de creștere era maxim. Alocarea financiară trebuie să fie în concor-
danță cu obiectivele prevăzute în acordurile de parteneriat și să permită obține-
rea rezultatelor urmărite de statele membre. Programele operaționale trebuiau 
apoi să indice care erau, concret, nevoile naționale sau regionale relevante în 
materie de dezvoltare care erau abordate, precum și alocarea financiară, asigu-
rându-se totodată concordanța cu conținutul acordului de parteneriat.

57 
Comisia poate solicita o reprogramare a acordurilor de parteneriat și a progra-
melor operaționale relevante, atunci când acest lucru este necesar pentru a se 
sprijini punerea în aplicare a recomandărilor relevante specifice fiecărei țări și 
a recomandărilor Consiliului sau a programelor de ajustare macroeconomică45. Cu 
toate acestea, Comisia intenționează să recurgă la competențele sale în materie 
de reprogramare doar în cazuri excepționale46.

58 
Recomandările specifice fiecărei țări sunt actualizate anual, însă dificultățile care 
stau la originea formulării lor se întind, prin natura lor, pe o durată lungă de timp 
și nu evoluează în mod considerabil de la un an la altul. În 2014, peste două treimi 
din cele 157 de recomandări specifice fiecărei țări prezentau relevanță pentru 
politica de coeziune cel puțin într-o anumită măsură.

59 
În cazul celor cinci state membre care au făcut obiectul acestui audit, Curtea 
a analizat dacă acordurile lor de parteneriat acopereau toate aspectele esențiale 
și furnizau o analiză-diagnostic utilă în ceea ce privește nevoile statelor mem-
bre în materie de dezvoltare și de investiții. Curtea a urmărit apoi să stabilească 
dacă, în urma negocierilor dintre Comisie și statele membre, s-a ajuns la un acord 
privind canalizarea finanțării către obiectivele tematice ce decurg din Strategia 
Europa 2020 și dacă acestea respectau cerințele de delimitare a finanțărilor, astfel 
cum erau prevăzute acestea în reglementări. De asemenea, Curtea a comparat 
rezultatul negocierilor cu cel pentru perioada 2007-2013. În final, Curtea a analizat 
dacă acordurile de parteneriat indicau în mod clar rezultatele urmărite și măsura 
în care acestea erau corelate cu finanțarea din partea UE.

45 Articolul 23 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final din 
30 iulie 2014: „Orientări privind 
aplicarea măsurilor de corelare 
între eficacitatea fondurilor 
structurale și de investiții 
europene și buna guvernanță 
economică în conformitate cu 
articolul 23 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013”.
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Acordurile de parteneriat stau la baza alocării bugetare 
pentru obiectivele tematice și pentru prioritățile de investiții

Acordurile de parteneriat conțin un diagnostic al nevoilor în 
materie de dezvoltare și al priorităților în materie de cheltuieli ale 
statelor membre

Acordurile de parteneriat examinate au acoperit toate aspectele esențiale 
prevăzute

60 
Acordurile de parteneriat sunt documente voluminoase. De exemplu, acordul de 
parteneriat al Croației numără 466 de pagini, cel al României, 461 de pagini, cel al 
Spaniei, 368 de pagini, cel al Irlandei, 265 de pagini, iar cel al Poloniei, 244 de pa-
gini. Informațiile prezentate în acordurile de parteneriat diferă semnificativ de la 
un stat membru la altul ca structură, formă și grad de detaliu. Spre deosebire de 
programele operaționale, reglementările în materie nu prevedeau niciun model 
obligatoriu pentru acordurile de parteneriat, însă Comisia a furnizat un proiect de 
model și orientări privind conținutul acestora (a se vedea punctul 19).

61 
Analiza Curții privind acordurile de parteneriat ale celor cinci state membre care 
au făcut obiectul acestui audit a arătat următoarele:

— toate acordurile de parteneriat justificau alegerea obiectivelor tematice pe 
baza nevoilor în materie de dezvoltare și de investiții identificate și respectau 
cerințele privind concentrarea tematică prevăzute în regulamentele specifice 
fondurilor47;

— toate acordurile de parteneriat furnizau informații cu privire la alocarea indi-
cativă a fondurilor ESI pentru fiecare obiectiv tematic în parte;

— toate acordurile de parteneriat identificau principalele rezultate vizate pentru 
fiecare obiectiv tematic și

— toate acordurile de parteneriat specificau programele operaționale care con-
tribuiau la obținerea rezultatelor scontate.

47 În cazul FSE, aceasta se aplică 
doar cerinței privind 
concentrarea tematică pentru 
incluziunea socială.
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62 
Curtea a constatat însă că alocările financiare agregate totale pe obiective tema-
tice prevăzute în acordul de parteneriat al Poloniei și în cel al Spaniei nu concor-
dau cu datele corespondente din programele operaționale. Curtea observă, de 
asemenea, că, în cazul FEDR, în lipsa unor informații financiare complementare 
din partea statelor membre, Comisia va întâmpina probleme în procesul său de 
monitorizare a respectării cerințelor privind concentrarea tematică.

Comisia a analizat provocările și prioritățile în materie de finanțare și 
a transmis statelor membre observații înainte de negocierea formală 
a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale

63 
Comisia analizase principalele provocări și identificase prioritățile relevante în 
materie de finanțare pentru fiecare stat membru în documentele sale de poziție. 
Acestea din urmă făceau trimitere și la recomandările specifice fiecărei țări emise 
de Consiliu în 2012 (a se vedea punctul 9). Procesul de identificare a nevoilor în 
materie de dezvoltare și a priorităților de investiții a făcut obiectul unor discuții 
și pregătiri extinse la nivelul statelor membre, precum și al unor negocieri între 
Comisie și statele membre.

Statele membre au identificat, în acordurile lor de parteneriat, nevoile în 
materie de dezvoltare și de investiții

64 
Analiza Curții a arătat că acordurile de parteneriat prezentau, pentru fiecare 
obiectiv tematic selecționat, un diagnostic al situației pe baza probelor disponi-
bile la nivelul Comisiei la momentul respectiv, diagnostic care permitea identifi-
carea priorităților în materie de cheltuieli. Exemple în acest sens sunt prezentate 
în caseta 4.
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 4 Acordurile de parteneriat – diagnosticarea situației naționale în raport cu un 
obiectiv tematic

„Cercetare” (obiectivul tematic 1):

Fiecare stat membru a furnizat informații privind intensitatea activităților de cercetare-dezvoltare și cheltuieli-
le întreprinderilor în acest domeniu. De asemenea, acordurile de parteneriat descriu, în grade diferite, perfor-
manța națională în materie de realizări, măsurată prin factori precum brevete, publicații științifice, potențialul 
uman în materie de cercetare-dezvoltare, legăturile și nivelul de cooperare dintre organizațiile de cercetare și 
întreprinderi și poziția țării în Tabloul de bord european privind inovarea (EIS)48.

Pornind de la aceste date, statele membre au stabilit în acordurile de parteneriat estimările lor privind nevoile 
globale în materie de investiții pentru obiectivul tematic 1. În cazul Irlandei, aceste nevoi în materie de inves-
tiții nu erau precizate în mod explicit, ci puteau fi deduse pe baza diagnosticului și a rezultatelor strategice 
preconizate. Polonia, România și Croația au indicat că, pe lângă sprijinul financiar, erau necesare ajustări struc-
turale și/sau normative pentru a se stimula dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare. Curtea a observat 
însă că informațiile privind cauzele subiacente erau limitate și că acordurile de parteneriat nu furnizau detalii 
referitor la modificările de natură structurală care erau considerate necesare. Cu toate acestea, acordurile de 
parteneriat satisfac cerințele minime prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune.

„Promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă” (obiectivul tematic 8):

Toate acordurile de parteneriat examinate abordau provocările specifice legate de obiectivul tematic 8. Rata 
ridicată a șomajului în rândul tinerilor era prezentată drept o problemă de către toate țările examinate. Nive-
lurile ridicate ale șomajului erau, în general, identificate ca o provocare în acordul de parteneriat al Irlandei și 
în cel al Spaniei, Irlanda enumerând, printre probleme, și creșterea șomajului pe termen lung. Gradul general 
redus de participare pe piața forței de muncă (în special în rândul femeilor și al persoanelor în vârstă) era 
indicat drept una dintre principalele provocări pentru Polonia. Acordul de parteneriat al României evidenția 
nevoia creșterii participării pe piața forței de muncă a romilor, a persoanelor în vârstă, a femeilor și a persoa-
nelor cu handicap. Acordurile de parteneriat ale Poloniei, României și Croației făceau referire la necesitatea de 
a se îmbunătăți eficacitatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.

48 Comisia Europeană, DG GROW, 2014, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_ro

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_ro
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Acordurile de parteneriat examinate au abordat aproape toate 
obiectivele tematice ce decurg din Strategia Europa 2020

65 
Toate cele cinci state membre abordaseră, în acordurile lor de parteneriat, aproa-
pe toate obiectivele tematice. Polonia, România și Croația au abordat toate obiec-
tivele tematice, Spania a abordat obiectivele tematice 1-10, iar Irlanda a exclus 
obiectivele tematice 7 și 11.

66 
Aceasta a dus la o situație în care nu exista o legătură clară între recomandările 
specifice fiecărei țări și alocarea fondurilor. Statele membre examinate au justifi-
cat alocarea fondurilor pentru obiectivele tematice respective pornind în princi-
pal de la cerințele de delimitare și ținând cont de nevoile naționale identificate și 
de recomandările specifice fiecărei țări pentru 2012 și 2013. În plus, nu este încă 
clar dacă proporția fondurilor alocate obiectivelor tematice este adecvată pentru 
abordarea nevoilor identificate și permite obținerea rezultatelor urmărite de 
statele membre.

Negocierile privind acordurile de parteneriat au fost 
eficace în ceea ce privește delimitarea cheltuielilor pentru 
obiectivele Strategiei Europa 2020

Cerințele privind concentrarea tematică prevăzute în 
regulamentele specifice fondurilor au fost îndeplinite

FEDR – obiectivele tematice 1-4

67 
În ansamblu, cele 28 de state membre ale UE alocaseră obiectivelor tematice 1-4 
aproximativ 62 % din finanțarea disponibilă prin FEDR. De asemenea, analiza Cur-
ții a arătat că, în toate statele membre, alocările bugetare în favoarea regiunilor 
mai puțin dezvoltate depășea pragul minim de 50 %.
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68 
Finanțarea din partea FEDR în cele cinci state membre examinate în detaliu s-a 
concentrat pe următoarele domenii: cercetare și inovare (obiectivul tematic 1), 
tehnologiile informației și comunicațiilor - TIC (obiectivul tematic 2), competitivi-
tatea IMM-urilor (obiectivul tematic 3) și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon (obiectivul tematic 5). Regulamentele speci-
fice fondurilor prevăd cerințe minime în materie de concentrare pentru anumite 
obiective tematice (a se vedea caseta 1). Analiza Curții a arătat că, la nivelul 
acordurilor de parteneriat, cerințele privind concentrarea tematică au fost chiar 
depășite (a se vedea tabelul 2).

Ta
be

lu
l 2 Cerințele privind concentrarea tematică aplicabile FEDR, 

pe state membre, la nivelul acordului de parteneriat

OT 1, 2, 3, 4 FEDR

regiuni mai dezvoltate regiuni în tranziție regiuni mai puțin 
dezvoltate

minim necesar 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR - - 61 %

IE 91 % - -

PL2 70 % - 58 %

RO 84 % - 51 %

OT 4 FEDR (schimbări climatice)

regiuni mai dezvoltate regiuni în tranziție regiuni mai puțin 
dezvoltate

minim necesar 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR - - 13 %

IE 22 % - -

PL3 24 % - 24 %

RO 48 % - 60 %

1  Datele pentru Spania nu pot fi reconciliate cu programul operațional, întrucât acesta din urmă 
clasifică regiunile conform criteriilor prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune, dar 
nu și conform derogării prevăzute în Regulamentul privind FEDR.

2  Îndeplinite pe baza derogărilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind 
FEDR.

3  Îndeplinite pe baza derogărilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul privind 
FEDR.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicațiile informatice Infoview și SFC2014 
ale Comisiei.



44Observații 

69 
Curtea ia notă de faptul că, pentru statele membre care utilizează derogările pre-
văzute în regulamentul privind FEDR49, nu se poate întotdeauna stabili, pe baza 
informațiilor financiare disponibile în programele operaționale, dacă cerințele 
privind concentrarea tematică sunt respectate (a se vedea tabelul 2). În astfel de 
cazuri, clasificarea regiunilor din punctul de vedere al concentrării tematice diferă 
de clasificarea regiunilor la nivelul NUTS 2 utilizată în scopul programării50. În 
lipsa unor informații complementare din partea statelor membre, Comisia nu va fi 
în măsură să monitorizeze respectarea cerințelor privind concentrarea tematică.

FSE – obiectivele tematice 8-10

70 
În ceea ce privește FSE, cea mai mare parte a fondurilor (30,7 miliarde de euro, 
aproximativ 37 %) a fost alocată obiectivului tematic 8, în timp ce obiectivului 
tematic 10 „Educație” i-au fost alocați 27,1 miliarde de euro (aproximativ 33 %). În 
ansamblu, toate statele membre ale UE au alocat aproximativ 26 % din fondurile 
FSE obiectivului tematic 9. Toate cele cinci state membre examinate au alocat 
între 22 % și 36 % din fondurile disponibile obiectivului tematic 9 („Promovarea 
incluziunii sociale”), din nou cu mult peste cerințele minime prevăzute în regula-
mentul aferent fondului (a se vedea tabelul 3).

Ta
be

lu
l 3 Cerințele privind concentrarea tematică aplicabile 

obiectivului tematic 9 în statele membre examinate

minim necesar 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicațiile informatice Infoview și SFC2014 
ale Comisiei.

49 Articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. 1301/2013.

50 Articolul 90 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013.
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71 
Analiza Curții arată că Comisia și statele membre au fost eficace în canalizarea 
fondurilor, la nivelul programelor operaționale, către prioritățile care decurg din 
Strategia Europa 2020. Pe parcursul negocierilor privind programele operaționa-
le, acest lucru a avut implicații directe asupra logicii lor de intervenție și asupra 
valorilor-țintă ale indicatorilor de performanță pentru realizări, întrucât majorita-
tea acestor valori-țintă sunt calculate utilizându-se costuri unitare determinate pe 
baza experienței anterioare.

Finanțarea aferentă perioadei 2014-2020 s-a axat pe „creșterea inteligentă 
și favorabilă incluziunii” într-o măsură mai mare decât în perioadele 
anterioare

72 
În ansamblu, negocierile dintre Comisie și statele membre au avut ca rezultat 
o concentrare mai mare a finanțării, în toate cele 28 de state membre ale UE, 
asupra priorităților din cadrul Strategiei Europa 2020: concentrarea în cazul 
„creșterii favorabile incluziunii” (obiectivele tematice 8-11) a crescut cu aproape 
8 %, în timp ce concentrarea în cazul priorității „creșterea durabilă” (obiectivele 
tematice 4-7) a scăzut cu aproape 4 % (a se vedea figura 6). Regulamentele nu 
prevedeau obligația de a se atribui obiective tematice domeniilor prioritare ale 
Strategiei Europa 2020, și anume „creștere inteligentă”, „creștere durabilă” și 
„creștere favorabilă incluziunii”51. Această obligație a fost introdusă de Comisie în 
mai multe documente publicate începând cu anul 201452.

73 
În perioada de programare 2014-2020, fondurile alocate obiectivului tematic 4 
privind o „economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon” au crescut în mod 
semnificativ, cu aproximativ 22,4 miliarde de euro (57 %). În același timp, finanța-
rea a fost considerabil redusă pentru obiectivul tematic 6 „conservarea și protec-
ția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor”, și anume cu 10,6 mi-
liarde de euro (-30 %), și pentru obiectivul tematic 7 privind transporturile, mai 
exact cu 16,9 miliarde de euro (-29 %). Pachetul financiar total alocat obiectivelor 
tematice care fac obiectul acestui audit a scăzut prin reducerea cu 8,4 miliarde de 
euro (-20 %) a finanțării pentru obiectivul tematic 1 privind cercetarea, în timp ce 
finanțarea alocată pentru obiectivul tematic 8 privind promovarea sustenabilită-
ții și a calității locurilor de muncă a crescut cu 10,3 miliarde de euro (28 %) (a se 
vedea figura 6).

51 Punctul 3.22 din Raportul 
anual al Curții de Conturi 
referitor la execuția bugetului 
privind exercițiul 
financiar 2014.

52 Direcția Generală Politică 
Regională și Urbană, 
„Fondurile Structurale și de 
Investiții Europene 2014-2020: 
texte oficiale și comentarii”, 
noiembrie 2015.
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 6 Alocarea finanțării din cadrul FEDR, FSE (inclusiv inițiativa „Locuri de muncă pentru 

tineri”) și al Fondului de coeziune pentru Strategia Europa 2020 – comparație între 
perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020

milioane de euro

Creștere 
favorabilă 
incluziunii
(OT 8-11)

Creștere 
durabilă
(OT 4-7)

Creștere 
inteligentă 

(OT 1-3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

OT11OT10OT9OT8OT7OT6OT5OT4OT3OT2OT1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Notă: datele financiare aferente celor două perioade de programare nu sunt direct comparabile. Estimarea Curții are la bază datele financiare 
pentru perioada 2007-2013, înregistrate și atribuite retroactiv de către Comisie diferitelor obiective tematice.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei și a datelor de la nivelul Direcției Generale 
Politică Regională și Urbană.
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Statele membre examinate definesc în acordurile de 
parteneriat principalele rezultate ce trebuie atinse, însă, 
pentru a se putea obține aceste rezultate, va fi nevoie de 
contribuții naționale substanțiale pe lângă finanțarea din 
partea UE

74 
În acordurile de parteneriat, statele membre indică obiectivele tematice care 
au fost selectate și definesc principalele rezultate ale intervențiilor preconizate 
pentru fiecare fond ESI (a se vedea caseta 2). În ansamblu, Curtea consideră că 
rezultatele preconizate care au fost definite pentru obiectivele tematice 1 și 8 în 
toate acordurile de parteneriat examinate pot fi corelate cu nevoile și provocările 
descrise. Gradul de detaliere și calitatea informațiilor privind rezultatele preconi-
zate diferă însă între diferitele acorduri de parteneriat examinate. Astfel:

— acordul de parteneriat al Irlandei reformulează pur și simplu rezultatele defi-
nite pentru programele operaționale;

— acordurile de parteneriat ale Croației, Spaniei și României stabilesc prioritățile 
de finanțare din cadrul fiecărui obiectiv tematic, precum și rezultatele preco-
nizate pentru fiecare fond (FEDR, FSE, Fondul de coeziune). Mai mult, acordul 
de parteneriat al Spaniei stabilește obiective specifice comune tuturor pro-
gramelor operaționale aferente FSE și FEDR, aceste obiective specifice fiind 
obligatorii pentru toate programele și singurele care puteau fi utilizate; și

— acordul de parteneriat al Poloniei stabilește obiective specifice generale 
pentru obiectivele tematice 1 și 8 și le subdivide în priorități de finanțare și în 
rezultate preconizate corespondente (a se vedea caseta 5).

Legătura dintre nevoile în materie de investiții și rezultatele pentru „promovarea 
sustenabilității și a calității locurilor de muncă” (obiectivul tematic 8) – exemplul 
Poloniei

Polonia a identificat nivelul redus de încadrare în muncă a femeilor drept una dintre provocările de pe piața 
muncii. Una dintre cele mai pertinente probleme care împiedică întoarcerea femeilor pe piața muncii este 
disponibilitatea limitată a serviciilor de îngrijire a copiilor. Polonia își propune să utilizeze fonduri ESI pentru 
a îmbunătăți accesul la servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta mai mică de trei ani și, astfel, pentru a spori șan-
sele de angajare în rândul femeilor. Acesta este rezultatul preconizat și definit în acordul de parteneriat.
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75 
Curtea a constatat că toate statele membre examinate stabilesc, în acordurile lor 
de parteneriat, indicatori-cheie de rezultat pentru obiectivele tematice 1 și 8 cu 
scopul de a măsura rezultatele ce trebuie obținute cu ajutorul investițiilor planifi-
cate (a se vedea anexa IV). În cazul a trei dintre cele cinci acorduri de parteneriat 
examinate, toți indicatorii de rezultat privind obiectivele tematice 1 și 8 sunt 
însoțiți de o valoare de referință și de o valoare-țintă, ambele cuantificate. Spania 
a furnizat o descriere calitativă a schimbării preconizate pentru trei dintre cei 
patru indicatori de rezultat aferenți obiectivului tematic 853. Irlanda nu a furnizat, 
în acordul său de parteneriat, valori de referință sau valori-țintă pentru obiecti-
vele tematice 1 și 8, făcând, în schimb, trimitere la programele operaționale. În 
cazul obiectivului tematic 1, valorile de referință și valorile-țintă pot fi deduse 
din programele operaționale aferente FEDR, însă, în cazul obiectivului tematic 8, 
programul operațional aferent FSE nu permite deducerea acestor valori.

76 
Pentru obiectivele tematice 1 și 8, toate statele membre examinate, cu excepția 
Irlandei, au folosit ca indicatori strategici de rezultat două obiective principale 
stabilite de Strategia Europa 2020: investirea unei ponderi de 3 % din PIB (chel-
tuieli publice și private combinat) în cercetare-dezvoltare/inovare și o rată de 
ocupare de 75 % în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani. 
De asemenea, Curtea a constatat că, acolo unde s-a făcut trimitere la ele, valori-
le-țintă erau în concordanță cu programele de reformă naționale care transpun 
Strategia Europa 2020 în obiective naționale.

77 
Suma totală alocată în cadrul FEDR pentru obiectivul tematic 1, în toate cele 28 
de state membre ale UE, reprezintă mai puțin de 5 % din cheltuielile totale esti-
mate în materie de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Cheltuielile 
pentru cercetare din cadrul FEDR reprezintă peste 5 % din cheltuielile naționale 
totale din domeniul cercetării și dezvoltării54 în 15 state membre; în toate celelalte 
state, cheltuielile FEDR reprezintă o pondere foarte mică. Ele formează un pro-
cent de peste 25 % doar în Lituania, Polonia, Estonia și Slovacia și de peste 50 %, 
doar în Letonia.

78 
Conform celor menționate în acordul de parteneriat al Poloniei, se preconizează 
că un sfert din rezultatul anticipat pentru obiectivul tematic 1 va rezulta în mod 
direct din intervențiile realizate cu sprijinul fondurilor ESI. Acest lucru concordă, 
în linii mari, cu procentul corespunzător din cheltuielile totale pentru cerceta-
re-dezvoltare. Niciunul dintre celelalte state membre nu a realizat o estimare 
cuantificată privind contribuția preconizată a fondurilor ESI la atingerea valori-
lor-țintă, întrucât acest lucru nu era prevăzut în Regulamentul privind dispozițiile 
comune (a se vedea anexa IV).

53 Punctul 3.59 din Raportul 
anual al Curții de Conturi 
referitor la execuția bugetului 
privind exercițiul 
financiar 2015 (JO C 375, 
13.10.2016).

54 Pe baza studiului EUROSTAT, 
intitulat „Dépenses totales de 
R&D intra-muros par secteur 
d’exécution.
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79 
În ceea ce privește politica privind piața forței de muncă active, se estimează că 
fondurile ESI și mai ales FSE vor avea un impact mai puternic, cel puțin în une-
le state membre. În România, de exemplu, finanțarea alocată din fondurile ESI 
pentru „promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă” (obiectivul 
tematic 8) corespunde unei valori de peste șase ori mai mari decât cheltuielile 
naționale anuale pentru politicile privind piața forței de muncă active (în 2014). În 
practică, finanțarea politicilor privind piața forței de muncă active în România va 
crește substanțial cu ajutorul fondurilor ESI.

80 
Pe baza analizei sale privind acordurile de parteneriat, Curtea consideră că, pen-
tru a se obține majoritatea rezultatelor prevăzute în aceste documente, va fi în 
mod evident necesară o contribuție substanțială din partea bugetelor naționale 
pe lângă cheltuielile din fondurile ESI, dar și măsuri de reglementare și reforme 
structurale suplimentare. În același timp, este posibil ca neobținerea unui rezul-
tat, de exemplu, cel privind rata de ocupare a forței de muncă, să nu se datoreze 
eșecului intervențiilor cu fonduri ESI, ci să fie atribuit unor factori care nu au 
legătură cu acestea, precum situația socioeconomică nefavorabilă și/sau politicile 
naționale ineficace.

Programele operaționale indică cu mai multă claritate 
ce anume se urmărește prin intervenții și cum se 
preconizează că se vor atinge aceste obiective, dar 
situația este mai complexă decât în perioada de 
programare anterioară

81 
Programele operaționale ar trebui să stabilească raționamentul intervențiilor din 
partea UE într-o manieră consecventă și armonizată. Ele ar trebui să evidențieze 
nevoile în materie de dezvoltare și de investiții, precum și potențialul de creștere 
și problemele ce trebuie abordate și ar trebui să identifice direcția schimbării do-
rite prin stabilirea clară și coerentă a obiectivelor ce trebuie îndeplinite, a valori-
lor-țintă ce trebuie atinse și a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite.

82 
Prin urmare, Curtea a examinat un eșantion de 14 programe operaționale din cele 
cinci state membre care au făcut obiectul acestui audit și a verificat dacă nevoile 
în materie de dezvoltare și de investiții sunt identificate și sprijinite în mod clar de 
documente justificative, dacă obiectivele specificate abordează în mod coerent 
nevoile identificate și dacă se preconizează că acțiunile vor contribui la obținerea 
rezultatelor dorite. Curtea a analizat, de asemenea, structura globală a programe-
lor operaționale pentru perioada 2014-2020 și impactul acesteia asupra modului 
specific în care sunt concepuți indicatorii de performanță pentru a măsura atin-
gerea obiectivelor și a rezultatelor.
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Comisia și statele membre au reușit să elaboreze programe 
operaționale care beneficiază de o logică de intervenție 
mai solidă, în majoritatea cazurilor, decât în perioada de 
programare anterioară

În general, programele operaționale au la bază o logică de 
intervenție mai solidă

83 
Analiza Curții privind eșantionul de programe operaționale examinate arată că, 
în general, Comisia și statele membre au reușit să elaboreze programe operați-
onale cu o logică de intervenție mai solidă. Caseta 6 prezintă un exemplu care 
arată cum se poate deduce din programul operațional legătura dintre nevoile în 
materie de dezvoltare și obiectivele specifice. Totuși, în unele cazuri, trebuie luate 
în considerare și aspecte prezentate în alte documente de programare (precum 
acordul de parteneriat sau evaluările ex ante), pentru a se înțelege pe deplin logi-
ca de intervenție.

Legătura dintre nevoile în materie de dezvoltare și de investiții și obiectivele 
specifice pentru prioritatea de investiții 8i („accesul la locuri de muncă”) în cadrul 
axelor prioritare 1A, 1B, 1C și 1D din programul operațional „Ocuparea forței de 
muncă, formare și educație” din SpaniaCa

se
ta

 6

Indicatori de rezultat 
cu valori de referinţă și 

valori-ţintă

Participanţi care obţin o 
calificare la încetarea calităţii 
de participant

Participanţi care au un loc de 
muncă, inclusiv cei care 
desfășoară o activitate 
independentă, la încetarea 
calităţii de participant

Obiectiv 
specific

Îmbunătăţirea capacităţii de 
inserţie profesională, în special 
în rândul șomerilor și/sau al 
persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă prin 
dobândirea și/sau actualizarea 
de competenţe profesionale

Nevoi

O mai bună capacitate de inserţie 
profesională a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă și a 
persoanelor afectate de șomaj, 
inclusiv a șomerilor de lungă durată 
și a persoanelor mai în vârstă

Îmbunătăţirea eficacităţii politicilor 
active de ocupare a forţei de muncă, 
asigurarea impactului din perspecti-
va genului și reducerea inegalităţilor, 
implicarea unui număr mai mare de 
participanţi în vederea îmbunătăţirii 
capacităţii de inserţie profesională a 
acestora

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza programului operațional „Ocuparea forței de muncă, formare și educație” din Spania.
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84 
Totodată, Comisia a încurajat statele membre să folosească un cadru logic pentru 
a motiva mai bine intervențiile propuse în programele operaționale55. 11 dintre 
cele 14 programe operaționale din eșantionul Curții oferă o prezentare stilizată 
a modului în care vor fi abordate nevoile prin intermediul acțiunilor planificate și 
indicatorii care ar măsura cel mai bine obiectivele și rezultatele stabilite.

85 
Per ansamblu, în cazul a nouă dintre cele 14 programe operaționale din eșantio-
nul său, Curtea consideră că obiectivele stabilite de statele membre în legătură 
cu obiectivele tematice 1 și 8 pot fi corelate cu nevoile identificate în materie de 
dezvoltare și de investiții.

Deficiențe identificate în cazul a cinci dintre cele 14 programe 
operaționale examinate

86 
În cazul a patru programe operaționale, pentru un număr limitat de priorități în 
materie de investiții nu a putut fi stabilită relația dintre obiectivele stabilite și 
nevoile în materie de dezvoltare identificate. De exemplu, Curtea a constatat că:

- nevoile în materie de dezvoltare și de investiții nu au fost justificate cu dovezi 
care să indice situația existentă sau obiectivele stabilite nu abordează o nevo-
ie identificată (România56 și Spania57). Riscul este ca intervențiile să nu abor-
deze în mod corespunzător nevoile cele mai relevante și ca finanțarea publică 
să fie alocată în mod necorespunzător;

- obiectivele au fost definite în termeni prea generali, deseori pentru că abor-
dează multiple dimensiuni de îmbunătățire sau acoperă mai multe regiuni 
cu contexte diferite (România58 și Spania59). Ele nu sunt suficient de precise în 
legătură cu ce anume vizează să modifice intervențiile prevăzute în progra-
mele operaționale (a se vedea caseta 7).

87 
În cazul a trei programe operaționale, nu este clar modul în care unele acțiuni 
prezentate în program vor contribui la atingerea obiectivelor specifice și a re-
zultatelor acestuia. În mai multe cazuri, această corelație este vagă sau nu poate 
fi fundamentată (Polonia60, România61 și Spania62), indicând riscul ca cheltuielile 
publice să fie alocate în mod necorespunzător sau să nu fie pe deplin eficace.

55 Comisia Europeană, 
Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation (Monitorizarea și 
evaluarea politicii europene 
de coeziune: FEDR, FSE și FC. 
Document de orientare 
privind evaluarea ex ante), 
ianuarie 2014, și Guidance fiche 
for desk officers, intervention 
logic (Fișă de orientare pentru 
responsabilii geografici, logica 
de intervenție), versiunea 2, 
18.9.2014.

56 Programul operațional 
regional aferent FEDR pentru 
România, obiectivul tematic 1.

57 Programul operațional 
regional aferent FEDR pentru 
Andaluzia, obiectivul 
tematic 8.

58 Programul operațional 
„Capital uman” aferent FSE 
pentru România, prioritatea de 
investiții 8v.

59 Programul operațional 
„Creștere inteligentă” aferent 
FEDR pentru Spania și 
Programul operațional 
regional aferent FEDR pentru 
Andaluzia, obiectivul 
tematic 1.

60 Programul operațional 
„Cunoaștere, educație, 
creștere” aferent FSE pentru 
Polonia, axa prioritară IV, 
inovare socială și cooperare 
internațională.

61 Programul operațional 
regional aferent FEDR, 
prioritatea de investiții 8b.

62 Programul operațional 
„Ocuparea forței de muncă, 
formare și educație” aferent 
FSE din Spania, prioritatea de 
investiții 8iii, axele 
prioritare 6A, 6B, 6C și 6D.
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Exemple de obiective specifice care sunt definite în termeni prea generali (România 
și Spania)

Două63 dintre cele unsprezece obiective specifice definite în programul operațional „Capital uman” al Ro-
mâniei sunt formulate în termeni generali. De exemplu, obiectivul intitulat „Creșterea numărului de angajați 
care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de 
condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial 
competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inte-
ligentă identificate conform Strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare și inovare” nu este clar. Contrar 
orientărilor furnizate de Comisie64, nu va fi posibilă măsurarea unei schimbări specifice obținute cu ajutorul 
sprijinului din partea UE, cu alte cuvinte, nu se va putea determina dacă intervențiile au contribuit la creșterea 
numărului de angajați care beneficiază de instrumente noi sau la creșterea numărului de angajați care benefi-
ciază de metode noi ori de condiții de lucru îmbunătățite etc.

Spania a stabilit o listă de obiective specifice care trebuie utilizate de toate programele sale operaționale 
aferente FEDR și FSE. Procedând astfel, diferitele dificultăți cu care se confruntă regiunile au fost încorporate 
în obiective mai largi, reflectând astfel dimensiuni diferite ale scopului urmărit. De exemplu, pentru obiectivul 
tematic 1, programul operațional „Creștere inteligentă” din cadrul FEDR a stabilit ca obiectiv specific „consoli-
darea instituțiilor de cercetare și dezvoltare și crearea, consolidarea și îmbunătățirea infrastructurilor științifice 
și tehnologice”. În acest caz, nu este clar care este scopul urmărit: să se consolideze instituțiile de cercetare și 
dezvoltare ori să se creeze, să se îmbunătățească sau să se consolideze infrastructuri științifice și tehnologice? 
Această lipsă de claritate și de direcționare a fost semnalată de Comisie și cu ocazia observațiilor sale formula-
te cu privire la acordul de parteneriat65, însă obiectivele nu au fost modificate.

63 Obiectivele specifice 3.8 și 3.9.

64 În Fișa de orientare privind logica de intervenție, versiunea 1 (6.5.2013), p. 5, se prevede că obiectivele specifice trebuie să reflecte schimbarea, 
inclusiv direcția schimbării, pe care statul membru încearcă să o obțină cu ajutorul sprijinului din partea UE. Această schimbare ar trebui să fie cât 
mai specifică cu putință, astfel încât intervenția care va fi sprijinită să poată contribui la schimbarea în cauză și ca impactul respectiv să poată fi 
evaluat. Este recomandabil deci ca, pentru FEDR/Fondul de coeziune, să nu se aleagă formulări de genul „creșterea productivității în regiunea x” 
(lucru care va depinde de un număr prea mare de factori), ci să se opteze pentru formulări de genul „creșterea productivității sectorului y în 
regiunea x”.

65 Observația 59 din documentul Ref. Ares (2014) 2366781 din 16.7.2014 (observații privind acordul de parteneriat cu Spania), unde se afirmă că 
obiectivele specifice reprezintă piatra de temelie pe care se construiesc programele. Trebuie subliniat, în acest sens, că obiectivele specifice așa 
cum sunt formulate acum nu sunt suficient de concrete pentru a se evalua schimbarea față de situația inițială și ele nu vor constitui o bază 
adecvată pentru indicatorii de rezultat corespunzători. De asemenea, în multe cazuri există mai multe obiective specifice, nu unul singur, situație 
care antrenează necesitatea unor multiple acțiuni pentru realizarea lor. Obiectivul specific ar trebui să corespundă unui singur obiectiv mai 
amplu, iar numărul acțiunilor ar trebui și el limitat (în caz contrar, va fi dificil să se urmărească impactul obiectivului specific cu ajutorul 
indicatorilor de rezultat corespunzători).
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Structura programelor operaționale conduce la 
creșterea numărului de indicatori de performanță ce 
trebuie monitorizați și la creșterea volumul de 
informații care trebuie raportate

88 
Programele operaționale pentru perioada 2014-2020 sunt concepute ca o struc-
tură matriceală tridimensională, care combină axele prioritare stabilite de către 
fiecare dintre statele membre, prioritățile selectate în materie de investiții și 
tipurile de regiuni vizate (a se vedea anexa III). Obiectivele specifice și indicatorii 
de performanță pentru realizări și rezultate sunt prezentate pentru combinația 
acestor elemente, adică pentru fiecare prioritate de investiții abordată în ca-
drul fiecărei axe prioritare. Complexitatea programelor operaționale depinde în 
special, în primul rând, de numărul de axe prioritare definite de statele membre 
și de numărul de priorități de investiții abordate de acestea și, în al doilea rând, 
de numărul de indicatori specifici unui program, selectați de statele membre în 
plus față de indicatorii comuni sau în locul acestora. Un alt factor este numărul 
diferitelor tipuri de regiuni vizate.

89 
La nivelul programului operațional aferent FSE din Spania, obiectivul tematic 8 
este abordat în cadrul a 12 axe prioritare diferite (trei axe prioritare principale 
împărțite în patru tipuri de regiuni), fiecare dintre acestea fiind împărțită în pri-
orități de investiții diferite (de la 1 la 4) și, în continuare, într-un număr diferit de 
obiective specifice. Pentru a simplifica structura, autoritățile spaniole au decis să 
folosească doar patru indicatori de realizare și patru indicatori de rezultat pentru 
măsurarea acțiunilor din cadrul tuturor axelor prioritare ce vizează obiectivul 
tematic 8.

În cazul indicatorilor de realizare din domeniul coeziunii, volumul de 
informații care trebuie raportate s-a triplat

90 
În ceea ce privește indicatorii de realizare, structura matriceală actuală a progra-
melor operaționale crește volumul de informații care trebuie raportate cu 196 % 
pentru FEDR și cu 93 % pentru FSE, întrucât indicatorii definiți într-un program 
pot fi utilizați în cadrul mai multor axe prioritare și priorități de investiții. În plus, 
cerința de a raporta indicatorii pe categorii de regiuni66 crește și mai mult volu-
mul de informații care trebuie raportate, și anume cu 23 % pentru FEDR și cu 36 % 
pentru FSE (a se vedea figura 7). De exemplu, programul operațional național 
aferent FSE din Polonia a definit inițial 163 de indicatori de realizare. După ce 
acești indicatori sunt defalcați pe axe prioritare, priorități de investiții și categorii 
de regiuni, autoritățile naționale vor raporta 422 de cifre diferite.

66 Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 288/2014 al 
Comisiei.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.

În cazul indicatorilor de rezultat pentru FSE, volumul de informații care 
trebuie raportate s-a dublat

91 
În ceea ce privește indicatorii de rezultat, structura matriceală actuală a progra-
melor operaționale crește volumul de informații care trebuie raportate cu 27 % 
pentru FEDR și cu 57 % pentru FSE, întrucât indicatorii definiți într-un program 
pot fi utilizați în cadrul mai multor axe prioritare, priorități de investiții și obiecti-
ve specifice diferite. În ceea ce privește raportarea în funcție de categoria de regi-
une, volumul de informații care trebuie raportate crește cu 36 % pentru FSE (a se 
vedea figura 8). Dacă se cumulează aceste cerințe, volumul datelor care trebuie 
raportate în cazul FSE se dublează. De exemplu, în cazul programului operațional 
național aferent FSE din Polonia, numărul indicatorilor de rezultat crește de la 
135 la 366 după defalcarea indicatorilor pe axe prioritare, priorități de investiții, 
obiective specifice și categorii de regiuni.
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 8 Cerințe de raportare privind indicatorii de rezultat (de câte ori trebuie raportat un 

indicator)
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Particularitățile diferitelor fonduri din punctul de 
vedere al clasificării datelor financiare și al măsurării 
performanței programelor operaționale ar putea 
ridica dificultăți în monitorizarea programelor în anii 
următori

92 
Sistemul de înregistrare a fluxurilor financiare și de evaluare a performanței pro-
gramelor ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele tematice care decurg din 
Strategia Europa 2020. Indicatorii de performanță pentru măsurarea realizărilor 
și a rezultatelor unei intervenții descrise în programul operațional ar trebui să re-
flecte logica de intervenție și să contribuie la monitorizarea realizării obiectivelor 
specifice într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor. În plus, ar 
trebui să fie posibilă agregarea acestora la nivelul UE și efectuarea de comparații 
între programe operaționale diferite.

93 
Curtea a examinat, așadar, dacă Comisia aplicase în practică un sistem adecvat 
de înregistrare a alocării financiare pentru tipuri specifice de intervenție aferente 
FEDR și FSE. De asemenea, Curtea a analizat în detaliu metodologia ce stă la baza 
conceptului de „performanță” pentru cele două fonduri și modul în care Comi-
sia și statele membre specificaseră indicatorii de performanță pentru realizări și 
rezultate. În final, a fost calculat numărul total de indicatori ce trebuie monitori-
zați în perioada 2014-2020 pentru a se evalua dacă sistemul poate fi utilizat într-o 
manieră eficace din punctul de vedere al costurilor.

Abordarea în materie de monitorizare financiară 
a investițiilor diferă între fondurile ESI

94 
În perioada de programare 2014-2020, programele operaționale includ, pentru 
fiecare axă prioritară, o alocare financiară orientativă pentru șase categorii de 
intervenție: domeniul de intervenție, forma de finanțare, tipul de teritoriu, meca-
nismul de aplicare teritorială, obiectivul tematic și tema secundară în cadrul FSE. 
Într-o fază ulterioară, vor fi raportate două categorii suplimentare (dimensiunea 
economică și amplasarea teritorială). Aceste opt categorii de intervenție au la 
bază un nomenclator adoptat de Comisie67 pentru clasificarea datelor financi-
are. Acest nomenclator cuprinde 120 de domenii de intervenție diferite și doar 
acestea ar trebui folosite pentru a se defini conținutul acțiunilor ce urmează a fi 
finanțate68.

67 Regulamentul (UE) 
nr. 215/2014.

68 Codurile 1-101 se aplică 
programelor operaționale 
aferente FEDR, în timp ce 
codurile 102-120 se aplică FSE.



57Observații 

95 
Acest sistem de categorii de intervenție joacă un rol important în monitorizarea 
programelor și în raportarea statelor membre privind punerea în aplicare a aces-
tora în cadrul rapoartelor anuale de implementare, fiindcă definește informațiile 
ce pot fi puse cu ușurință la dispoziție pentru a se raporta în ce scopuri s-a folosit 
finanțarea.

FSE: domeniile de intervenție sunt complet aliniate cu prioritățile 
de investiții

96 
În cazul FSE, domeniile de intervenție sunt pe deplin aliniate cu prioritățile de 
investiții, adică fiecare prioritate de investiții corespunde direct unui domeniu de 
intervenție. De exemplu, codul de intervenție 102 este asociat exclusiv priorității 
de investiții 8i.

97 
Prin această abordare, sprijinul financiar este alocat proporțional cu contribuția 
pe care o are. Prin urmare, valoarea-țintă a indicatorilor de realizare și, ulterior, 
rata de atingere a acestora (raportate și în funcție de prioritatea de investiții) 
pot fi puse în relație cu costul total al acțiunilor corespunzătoare. Domeniile de 
intervenție pot fi folosite și pentru monitorizarea cerințelor privind concentrarea 
tematică. Nu în ultimul rând, aspectele orizontale legate de toate prioritățile de 
investiții (precum schimbările climatice sau egalitatea de gen) sunt reflectate 
într-o dimensiune suplimentară a categoriilor de intervenție: „tema secundară în 
cadrul FSE”.

FEDR: se pot folosi aceleași domenii de intervenție pentru diferite 
obiective tematice sau priorități de investiții

98 
În cazul FEDR, spre deosebire de FSE, aceleași domenii de intervenție se pot 
utiliza pentru diferite obiective tematice sau priorități de investiții. Resursele 
financiare alocate unui anumit obiectiv tematic trebuie raportate la dimensiunea 
„obiectiv tematic” a categoriilor de intervenție (a se vedea figura 9).
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza programelor operaționale.
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 9 Legătura dintre prioritățile de investiții și categoriile de intervenție – exemplul 

programului operațional național aferent FEDR al Croației, în ceea ce privește 
obiectivul tematic 1

Domenii de intervenţie atribuite obiectivului tematic

002 Procese de cercetare și inovare în întreprinderile mari
056 Investiţii în infrastructuri, capacităţi și echipamente ale IMM-urilor legate direct de activităţi de cercetare și inovare
057 Investiţii în infrastructură, capacităţi și echipamente ale întreprinderilor mari legate direct de activităţi de cercetare și inovare
058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice)
059 Infrastructuri de cercetare și inovare (private, inclusiv parcuri știinţifice)
060 Activităţi de cercetare și inovare în centre de cercetare publice și centre de competenţă, inclusiv colaborarea în reţea
 (networking)
061 Activităţi de cercetare și inovare în centre de cercetare private, inclusiv colaborarea în reţea (networking)
063 Asistenţă de grup și reţele de întreprinderi, în principal în beneficiul IMM-urilor
065 Infrastructuri și procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare în cadrul întreprinderilor, cu accent pe 
 o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilienţă... 
070 Promovarea eficienţei energetice în întreprinderile mari
121 Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și inspectar

Obiectivul specific 1b2  
- Intensificarea activităţilor de CDI 

ale sectorului de afaceri, prin 
crearea unui mediu favorabil 

inovaţiilor

Obiectivul specific 1b1
- O mai bună dezvoltare de noi 

produse și servicii care rezultă din 
activităţi de C&D

Obiectivul specific 1a1 
- Creșterea capacităţilor de C&D ale 

sectorului de C&D pentru realizarea de 
cercetări de excelenţă și deservirea nevoilor 

economiei

Prioritatea de investiţii 1b 
- Promovarea investiţiilor întreprinderilor în C&I, dezvoltarea 
de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare 

și dezvoltare și învăţământul superior

Prioritatea de investiţii 1a 
- Consolidarea C&I, a infrastructurii și a 
capacităţilor de dezvoltare a excelenţei 
în domeniul C&I, precum și promovarea 

centrelor de competenţă

Axa prioritară 1
- Consolidarea economiei prin aplicarea cercetării și a dezvoltării

Structura PO pentru obiectivul tematic 1
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99 
Această abordare permite clasificarea orizontală a priorităților de investiții în 
funcție de aspectele lor comune, transversale, însă face imposibilă urmărirea flu-
xurilor financiare pentru o anumită prioritate de investiții. Prin urmare, la nivelul 
fiecărei axe prioritare, monitorizarea alocărilor financiare și a cheltuielilor se face 
doar în funcție de obiectivele tematice. Datele financiare nu pot fi agregate cu 
ușurință la același nivel cu informațiile referitoare la performanță, iar progresele 
realizate pe plan financiar în punerea în aplicare a priorităților de investiții nu pot 
fi măsurate în mod eficace. Absența datelor financiare relevante îngreunează eva-
luarea eficacității și a eficienței intervențiilor din punctul de vedere al costurilor și 
compararea performanțelor între programele operaționale și între statele mem-
bre, pentru fiecare euro cheltuit.

Alocările financiare pentru fiecare domeniu de intervenție trebuie 
să fie codificate în funcție de diferitele categorii de regiuni

100 
Statele membre au, de asemenea, obligația de a defalca resursele financiare alo-
cate diferitelor domenii de intervenție pe categorii de regiuni (regiuni mai puțin 
dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate). Curtea a constatat că abordările statelor 
membre în această privință diferă (a se vedea caseta 8).

Alocarea resurselor financiare pe categorii de regiuni – exemplele Poloniei, 
României și Spaniei

În Polonia, potrivit acordului de parteneriat, au fost folosiți doi coeficienți de repartizare pentru alocarea 
fondurilor între regiuni: alocarea proporțională, cu o rată fixă de alocare pentru ambele tipuri de regiuni, și 
alocarea standard, fondurile fiind alocate direct proporțional cu numărul de regiuni vizate de investiție.

În România, s-a folosit o alocare proporțională în funcție de natura acțiunilor, și anume, pe baza numărului de 
regiuni, a populației sau a numărului de IMM-uri.

În Spania, alocarea fondurilor din FEDR între regiuni este convenită în prealabil de către guvernul central și 
cele regionale și, în timpul punerii în aplicare, cheltuielile sunt alocate regiunilor în funcție de amplasarea 
proiectului.

Ca
se

ta
 8
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101 
Abordările statelor membre sunt diferite și în ceea ce privește defalcarea re-
surselor financiare și a informațiilor referitoare la performanță pe categorii de 
regiuni. Aceste abordări naționale diferite în ceea ce privește alocarea fondurilor 
au un impact direct asupra numărului de indicatori, a valorilor-țintă ale acestora 
și a obiectivelor de etapă, asupra etapelor-cheie de punere în aplicare a progra-
mului operațional și asupra indicatorilor financiari utilizați, aceasta însemnând 
că valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pe tip de regiune sunt stabilite 
utilizându-se diferiți coeficienți de repartizare. Mai mult, absența unei abordări 
comune afectează în mod negativ comparabilitatea și exactitatea informațiilor 
furnizate de statele membre cu mai multe categorii de regiuni. Aceasta poa-
te avea impact, în special, asupra îndeplinirii cerințelor privind concentrarea 
tematică.

Există diferențe între fonduri din punctul de vedere 
al utilizării indicatorilor de realizare comuni și statele 
membre au posibilitatea de a defini indicatori de realizare 
suplimentari, specifici programelor

Există indicatori de realizare comuni pentru FEDR și FSE, dar doar 
în cazul programelor operaționale aferente FSE există obligația de 
a-i raporta pe toți anual

102 
Există indicatori de realizare comuni pentru FEDR și FSE: 40 de indicatori grupați 
în opt categorii pentru FEDR și 23 de indicatori privind persoanele și entitățile 
pentru FSE (a se vedea tabelul 4).

Ta
be

lu
l 4 Indicatori de realizare – diferențe între FEDR și FSE

FEDR FSE

Indicatori de realizare comuni
Da, 

40 de indicatori de realizare comuni, grupați în 
8 categorii

Da, 
23 de indicatori de realizare comuni privind persoane-

le și entitățile

Obligația de a folosi indicatori de realiza-
re comuni

Da 
(oricând este relevant)

Da 
(în rapoartele anuale de implementare)

Acțiuni măsurate Doar acțiuni finalizate Acțiuni puse în aplicare parțial sau total

Defalcare pe categorii de regiuni
Da 

(valori de referință și valori-țintă defalcate pe catego-
rii de regiuni)

Da 
(valori de referință și valori-țintă defalcate pe catego-

rii de regiuni și pe gen, după caz)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza regulamentelor și a documentelor de orientare.
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103 
În cazul programelor operaționale aferente FSE, statele membre au obligația de 
a colecta și de a raporta Comisiei date privind toți indicatorii de realizare comuni, 
chiar dacă nu s-a stabilit nicio valoare-țintă pentru acești indicatori în programul 
operațional. În cazul FEDR, utilizarea indicatorilor de realizare comuni este obliga-
torie atunci când aceștia sunt relevanți pentru intervențiile ce trebuie sprijinite. 
Curtea observă că Direcția Generală Politică Regională și Urbană a încurajat state-
le membre să folosească acești indicatori comuni astfel încât progresele realizate 
în implementarea programelor să poată fi evaluate și la nivelul UE, prin agregarea 
indicatorilor naționali. Analiza Curții a arătat însă că acești indicatori de realizare 
comuni nu erau utilizați în mod consecvent de statele membre în programele 
operaționale aferente FEDR care au fost examinate.

104 
Conform orientărilor Comisiei pentru obiectivul tematic 1, investițiile realizate 
prin FEDR ar trebui să vizeze dezvoltarea tehnologică și cercetarea și dezvoltarea 
aplicată și ar trebui să aibă legătură cu nevoile unei întreprinderi date. Cu toate 
acestea, indicatorii de realizare comuni care măsoară motivația întreprinderilor 
de a realiza activități de cercetare au fost folosiți doar într-o măsură limitată. 
Indicatorii folosiți pentru măsurarea angajamentului unei întreprinderi față de 
dezvoltarea unui produs „nou pentru întreprindere” sau „nou pentru piață” (indi-
catorii de realizare comuni 28 și 29) au fost folosiți doar în 57 % din programele 
operaționale cu fonduri alocate pentru obiectivul tematic 1. Alți indicatori au fost 
folosiți în 40-90 % din programele operaționale (a se vedea figura 10). Aceasta 
sugerează că acești indicatori de realizare nu pot fi agregați în mod semnificativ 
la nivelul UE.
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0 Indicatori de realizare comuni din categoria „cercetare și inovare”, folosiți în 
programe operaționale cu fonduri alocate pentru obiectivul tematic1
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.
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105 
În medie, au fost folosiți patru dintre cei șase indicatori comuni definiți pentru 
categoria „cercetare și inovare”, 165 dintre cele 168 de programe operaționale 
cu fonduri alocate pentru obiectivul tematic 1 folosind acești indicatori comuni 
pentru măsurarea intervențiilor în materie de cercetare și dezvoltare. La nivelul 
eșantionului său, Curtea a constatat că indicatorul de realizare comun 29 nu a fost 
folosit într-unul dintre cele nouă programe operaționale cu fonduri alocate pen-
tru obiectivul tematic 1, deși acesta era în mod clar un indicator relevant pentru 
măsurarea realizărilor (a se vedea caseta 9).

Exemplu de indicator de realizare comun relevant care nu a fost utilizat (Spania)

Programul operațional aferent FEDR pentru regiunea spaniolă Andaluzia din Spania cuprinde activități asoci-
ate inovării la nivelul întreprinderilor. Potrivit autorităților regionale, indicatorul „Numărul de întreprinderi că-
rora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi pentru întreprindere” (indicatorul de realizare 
comun 29) ar fi fost relevant, însă, pe parcursul negocierilor, au decis să nu îl folosească, în acord cu Comisia, 
întrucât acest impact era deja integrat în indicatorul „Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin” (in-
dicatorul de realizare comun 01). Totuși, ambii indicatori sunt relevanți, întrucât ei furnizează informații diferite 
privind realizările ce trebuie îndeplinite.

Ca
se

ta
 9

Statul membru și Comisia pot negocia indicatori de realizare specifici 
programelor, de la caz la caz

106 
Pe lângă indicatorii de realizare comuni, statele membre pot folosi și indicatori 
de realizare specifici programelor. Acești indicatori trebuie să fie negociați între 
Comisie și statul membru de la caz la caz.

107 
Per ansamblu, pentru FEDR, cele 28 de state membre ale UE au creat în total 
2 240 de indicatori diferiți de realizare specifici programelor, pe lângă cei 40 de 
indicatori de realizare comuni. În medie, fiecare program operațional aferent 
FEDR a utilizat 13,2 indicatori diferiți de realizare specifici programului și 14,8 in-
dicatori de realizare comuni (a se vedea figura 11 și figura 12).
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1 Numărul total de indicatori de realizare folosiți în programele operaționale 

aferente FEDR și FSE în toate statele membre (sunt excluse intervențiile din Fondul 
de coeziune și din Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, precum și indicatorii 
pentru asistența tehnică)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.
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2 Numărul mediu de indicatori de realizare folosiți per program operațional în toate 
statele membre (sunt excluse intervențiile din Fondul de coeziune și Inițiativa 
„Locuri de muncă pentru tineri”, precum și indicatorii pentru asistența tehnică)

Toate OT FEDR Toate OT FSE

6,2

14,8

13,513,2

indicatori comuniindicatori specifici programelor 

0T110T100T90T80T110T100T90T80T70T60T50T40T30T1 0T2

FEDR FSE

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7



65Observații 

108 
În ceea ce privește FSE, regulamentul stabilește 23 de indicatori de realizare 
comuni atât pentru persoane, cât și pentru entități. Aceștia ar trebui utilizați în 
programele operaționale dacă sunt relevanți și trebuie raportați o dată pe an în 
raportul anual de implementare a programului operațional (a se vedea tabelul 4).

109 
Analiza Curții a arătat că, în total, cele 28 de state membre ale UE au creat, pentru 
totalitatea programelor operaționale aferente FSE, 1 769 de indicatori de realizare 
specifici programelor. În medie, fiecare program operațional aferent FSE a uti-
lizat 13,5 indicatori diferiți de realizare specifici programului și 6,2 indicatori de 
realizare comuni.

Indicatorii de rezultat pentru FSE și FEDR vizează aspecte 
diferite și le măsoară în mod diferit, făcând astfel imposibilă 
agregarea într-un mod pertinent a datelor la nivelul Uniunii

Indicatorii de performanță pentru rezultate sunt definiți în mod 
diferit pentru FEDR și pentru FSE

110 
Analiza Curții arată, de asemenea, că unii indicatori prevăzuți ca indicatori de 
realizare pentru FEDR ar putea fi percepuți ca indicatori de rezultat pentru FSE. 
De exemplu, indicatorul de realizare comun pentru FEDR definit pentru investiții 
productive, intitulat „Creșterea ocupării forței de muncă în întreprinderile sprijini-
te”, poate fi considerat ca un rezultat imediat al acțiunii. Totuși, astfel de rezultate 
nu sunt măsurate în mod sistematic prin indicatori de realizare comuni pentru 
toate obiectivele tematice sprijinite cu intervenții din cadrul FEDR. Motivul este 
că Regulamentul privind dispozițiile comune și regulamentele specifice fonduri-
lor nu oferă o definiție armonizată a rezultatului.

111 
În raportul său anual pe 201569, Curtea a atras deja atenția asupra faptului că 
definiția indicatorilor de performanță furnizată de Comisie nu este suficient de 
clară. În răspunsul său, Comisia a afirmat că termenii „realizare” și „rezultat” sunt 
definiți în orientările din mai 2015 privind o mai bună reglementare70. Curtea 
a analizat acest document de orientare și a constatat că definiția pentru „rezul-
tate” reflectă efectele directe ale intervențiilor, în conformitate cu abordarea 
aplicată de FSE. Totuși, aceasta nu a condus la vreo modificare. Curtea remarcă, 
de asemenea, că aceste concepte fundamentale nu sunt definite în regulamentul 
financiar.

69 Punctul 3.59 din Raportul 
anual al Curții de Conturi 
referitor la execuția bugetului 
privind exercițiul 
financiar 2015.

70 Documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei: Better 
Regulation Guidelines 
(Orientări privind o mai bună 
reglementare), SWD(2015) 111 
final, 19.5.2015.
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112 
Indicatorii de performanță pentru rezultate specifici programelor nu pot fi 
agregați la nivelul UE nici în cazul FEDR, nici în cazul FSE71. Indicatori comuni de 
rezultat există doar pentru FSE, dar nu și pentru FEDR (a se vedea tabelul 5). Prin 
urmare, în cazul FEDR nu se pot agrega aceste date la nivelul UE, întrucât statele 
membre pot folosi indicatori diferiți (sau indicatori similari cu mici variații ale 
definițiilor) pentru a măsura același tip de obiectiv specific.

71 De exemplu, analiza Curții 
privind obiectivul tematic 8 
a arătat că doar 11 % din 
indicatorii de rezultat specifici 
programelor fuseseră utilizați 
în mai multe programe 
operaționale aferente FSE.

Ta
be

lu
l 5 Rezultatele intervențiilor – diferențe între FEDR și FSE

Contribuţie la obţinerea 
rezultatelor

Repartizarea pe categorii de 
regiuni

Valori-ţintă 

Valori de referinţă

Indicatori comuni de rezultat

Obligaţia de a folosi 
indicatori comuni de rezultat

Rezultatele imediate pot fi măsurate prin 
indicatori de rezultat. Impactul trebuie 

măsurat ex post prin evaluări.
A se măsura ex post prin evaluări

Da
(valori de referinţă și valori-ţintă defalcate pe 

categorii de regiuni și pe gen, după caz)
Nu

Indicatorii comuni trebuie să fie cantitativi.
Valoare cumulată ce reflectă efectele intervenţiilor 
(date privind performanţele anterioare ori de câte 
ori este posibil și pe eșantion reprezentativ pentru 

indicatorii comuni de rezultat pe termen lung)

Cantitative sau calitative.
Se referă la toţi beneficiarii potenţiali și sunt 

influenţate de program și de alţi factori.

Obligatorii pentru fiecare indicator de rezultat.
Valoarea indicatorului de rezultat în cauză la 

începutul perioadei de programare pentru 
ţara/regiunea în cauză, conform celor mai 
recente date disponibile (statistici sau date 

administrative) sau conform sondajelor.

Zero în circumstanţe excepţionale, unde nu se 
poate calcula.

Valoarea din intervenţiile similare existente sau 
anterioare, pe baza celor mai recente date 

disponibile.

Da
(în rapoartele anuale de implementare)Nu

Da,
indicatori comuni de rezultat imediat și indicatori 

comuni de rezultat pe termen mai lung (doar 
pentru persoane, nu și pentru entităţi)

Nu
(negociaţi individual cu statele membre)

FSEFEDR

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza regulamentelor și a documentelor de orientare.
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113 
De exemplu, analiza Curții privind obiectivul tematic 1 a arătat că doar 12 % din 
indicatorii de rezultat pentru FEDR au fost folosiți la mai multe programe opera-
ționale, ceea ce înseamnă că pentru majoritatea obiectivelor specifice din cadrul 
FEDR au fost dezvoltați indicatori individuali de rezultat. Per ansamblu, cele 28 de 
state membre ale UE au dezvoltat 2 955 de indicatori de rezultat specifici progra-
melor aferente FEDR72 și, în medie, fiecare program operațional a utilizat 17,4 indi-
catori de rezultat specifici diferiți (a se vedea figura 13 și figura 14).

Fi
gu

ra
 1

3 Numărul total de indicatori de rezultat folosiți în programele operaționale aferente 
FEDR și FSE în toate statele membre (sunt excluse intervențiile din Fondul de 
coeziune și din Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, precum și indicatorii 
privind asistența tehnică)

72 Aceste cifre se referă la toți 
indicatorii creați de statele 
membre UE 28 (astfel cum 
sunt disponibili în aplicația 
informatică Infoview 
a Comisiei), pentru toate 
obiectivele tematice utilizate 
în cadrul FEDR (este exclus 
Fondul de coeziune).

FSE (toate OT)FEDR (toate OT)

21

1 976
2 955

indicatori comuniindicatori specifici programelor

0T110T100T90T80T110T100T90T80T70T60T50T40T30T1 0T2

FEDR FSE

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.
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114 
Regulamentul privind FSE stabilește cinci indicatori comuni de rezultat imediat 
și patru indicatori de rezultat pe termen mai lung73, ce trebuie folosiți pentru 
intervențiile din cadrul FSE pentru a se măsura contribuția fondului la schimbările 
ce afectează persoane. Nu există indicatori comuni de rezultat care să măsoare 
impactul asupra entităților. Regulamentul stabilește și pentru Inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri” nouă indicatori comuni de rezultat imediat și trei indicatori 
de rezultat pe termen mai lung74, care au fost negociați și conveniți individual 
între Comisie și statele membre.

115 
Totuși, nu toți indicatorii comuni trebuie să figureze în mod obligatoriu într-un 
program operațional, iar statele membre au opțiunea de a utiliza indicatori de re-
zultat specifici programelor pe lângă cei comuni. Pentru perioada 2014-2020, cele 
28 de state membre ale UE utilizează toți cei nouă indicatori comuni de rezultat 
pentru FSE și au dezvoltat alți 1 976 de indicatori de rezultat specifici programe-
lor75. În medie, fiecare program operațional aferent FSE a utilizat 3,1 indicatori 
comuni de rezultat și 14,4 indicatori diferiți de rezultat specifici programelor (a se 
vedea figura 13 și figura 14).

Fi
gu

ra
 1

4 Numărul mediu de indicatori de rezultat folosiți per program operațional în toate 
statele membre (sunt excluse intervențiile din Fondul de coeziune și din Inițiativa 
„Locuri de muncă pentru tineri”, precum și indicatorii privind asistența tehnică)

indicatori comuniindicatori specifici programelor

0T110T100T90T80T110T100T90T80T70T60T50T40T30T1 0T2

FEDR FSE

FSE (toate OT)FEDR (toate OT)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din aplicația informatică Infoview a Comisiei.

73 Anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1304/2013.

74 Anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. 1304/2013.

75 Aceste cifre se referă la toți 
indicatorii creați de statele 
membre UE-28 (astfel cum 
sunt disponibili în aplicația 
informatică Infoview 
a Comisiei), pentru toate 
obiectivele tematice utilizate 
în cadrul FSE (este exclusă 
Inițiativa „Locuri de muncă 
pentru tineri”).
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Indicatorii de rezultat aferenți FEDR nu au o legătură specifică cu 
intervențiile finanțate prin program

116 
În ceea ce privește definiția unui „rezultat”, există diferențe fundamentale între 
FEDR și FSE. Pentru FEDR, un rezultat reprezintă dimensiunea specifică a bunăs-
tării și a progresului pentru persoane care motivează acțiunile de politică, adică 
ceea ce se intenționează să se schimbe cu contribuția intervențiilor vizate76. 
Rezultatele nu sunt influențate doar de finanțarea din partea FEDR, ci și de factori 
externi (a se vedea caseta 10).

76 Direcția Generală Politică 
Regională și Urbană, Guidance 
document on monitoring and 
evaluation (Document de 
orientare privind 
monitorizarea și evaluarea) 
pentru FEDR și Fondul de 
coeziune, perioada de 
programare 2014-2020, 
martie 2014, p. 4.

Exemplu de indicator de rezultat aferent FEDR (Spania)

În cazul programului operațional „Creștere inteligentă” aferent FEDR din Spania, unul dintre indicatorii de 
rezultat aleși este „procentul de întreprinderi care realizează inovații tehnologice din totalul întreprinderilor 
active”. Valoarea de referință a fost calculată de biroul național de statistică, pe baza unui sondaj național. 
Scopul sondajului era de a se furniza informații privind structura proceselor de inovare la nivelul tuturor 
tipurilor de întreprinderi din Spania, nu numai al celor finanțate din FEDR (care reprezintă aproximativ 7 % din 
numărul total de întreprinderi relevante). Prin urmare, acest rezultat nu poate fi atribuit pe deplin programului 
operațional.
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117 
Cu alte cuvinte, în cazul programelor operaționale aferente FEDR, nu se poate 
izola impactul ce poate fi atribuit intervențiilor efectuate cu ajutorul FEDR și nu 
se poate cunoaște ce factori pot influența obținerea rezultatelor. Această aborda-
re prezintă avantajul că face posibilă obținerea unei imagini de ansamblu a prin-
cipalelor schimbări vizate. Totuși, pentru a se evalua schimbarea sau impactul ce 
poate fi atribuit unei intervenții prin FEDR, statele membre vor trebui să foloseas-
că abordări complementare.
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Indicatorii de rezultat aferenți FEDR se axează pe o dimensiune 
specifică a schimbării vizate

118 
În plus, în majoritatea cazurilor, indicatorii de rezultat aferenți FEDR furnizează 
informații privind doar o dimensiune specifică a schimbării vizate, în funcție de 
acțiunea pusă în aplicare. Aceasta antrenează utilizarea diferitor indicatori de 
rezultat pentru aceeași prioritate de investiții. De exemplu, opt dintre cele 14 pro-
grame operaționale examinate au alocat fonduri pentru crearea de infrastructură 
de cercetare și pentru achiziționarea de echipamente de cercetare (prioritatea de 
investiții 1a), dar, în aproape toate cazurile, uneori chiar și în cazul unor programe 
operaționale din același stat membru, au fost definiți indicatori de rezultat proprii 
programului respectiv pentru a se măsura progresele în acest domeniu (a se 
vedea caseta 11).

Exemple de indicatori de rezultat aferenți FEDR pentru prioritatea de investiții 1a 
definiți de statele membre (Croația, Irlanda, Polonia, România și Spania)

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul programului operațional „Creștere inteligentă” din Polonia era preconi-
zat să fie contribuția la creșterea cheltuielilor întreprinderilor în favoarea unor activități de cercetare realizate 
de organizații de cercetare. Această idee pleacă de la premisa că se va îmbunătăți calitatea cercetării, că va 
crește valoarea acesteia pentru întreprinderi și că, în consecință, întreprinderile vor achiziționa servicii de cer-
cetare și dezvoltare de la aceste organizații de cercetare.

În cazul programului operațional „Competitivitate” din România, investițiile ar trebui să contribuie la îmbu-
nătățirea capacității de cercetare și la dezvoltarea competitivității întreprinderilor. Progresele se vor măsura 
pe baza contribuției atrase în cadrul programului Orizont 2020 și a creșterii numărului de publicații științifi-
ce. Programul operațional „Andaluzia” din Spania vizează creșterea numărului de cereri de brevete depuse. 
În programul operațional „Competitivitate și coeziune” din Croația, indicatorul de rezultat este numărul de 
articole în publicații științifice, iar în cazul programului operațional din Irlanda, indicatorul corespunzător este 
numărul partenerilor industriali. Niciunul dintre indicatori nu este definit în același mod.

Potrivit OCDE, unii dintre acești indicatori, mai ales cheltuielile în favoarea activităților de cercetare și dezvol-
tare, statisticile în materie de brevete și publicațiile științifice, sunt adecvați pentru măsurarea inovării77. FEDR 
promovează sinergii cu fondurile pentru cercetare și dezvoltare, în special cu Orizont 2020. Prin urmare, și 
participarea la programul Orizont 2020 ar putea fi considerată ca un indiciu al îmbunătățirii capacității de cer-
cetare. Totuși, informațiile pe care le pot furniza acești indicatori privind modul în care se va folosi cercetarea 
în beneficiul dezvoltării economice a regiunilor/țărilor vizate pot fi limitate.

77 OCDE și Eurostat, Oslo Manual, guidelines for collecting and interpreting innovation data (Manualul de la Oslo, orientări pentru colectarea și 
interpretarea datelor privind inovarea), ediția a treia, 2005.
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Indicatorii de rezultat aferenți FSE au legătură directă cu 
intervențiile din cadrul FSE

119 
Pentru FSE, conceptul de „rezultat” se referă la intervențiile specifice FSE. Rezul-
tatul consemnează schimbarea unei situații particulare, care se referă în majori-
tatea cazurilor la entitățile sau la participanții sprijiniți. Pentru Direcția Generală 
Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, „se recomandă stabilirea 
de indicatori care să fie cât mai apropiați posibil de activitățile realizate în cadrul 
priorității de investiții în cauză”. În plus, în cadrul FSE, „impact” se referă la atinge-
rea obiectivelor stabilite în cadrul unei axe prioritare, și anume la beneficii pentru 
categorii mai largi ale societății, fără a se limita la participanții sau la entitățile 
care primesc sprijin în mod direct.

120 
Cu alte cuvinte, se pune accentul pe efectele directe ale intervențiilor din cadrul 
FSE, limitându-se pe cât posibil efectul pe care l-ar fi putut avea factorii externi 
asupra indicatorului raportat. Rezultatele pot fi imediate (situația imediat după 
finalul activității) sau pe termen mai lung (situația la un anumit moment după 
încheierea activității) (a se vedea caseta 12).

Exemplu de indicator de rezultat aferent FSE utilizat pentru programul operațional 
„Capital uman” din România

Ocuparea forței de muncă în întreprinderi neagricole din zonele urbane din România va fi promovată prin 
sprijinirea creării de noi întreprinderi sau prin sprijinirea IMM-urilor existente în efortul de creare de noi locuri 
de muncă, precum și prin furnizarea de consiliere/îndrumare personalizată și de formare antreprenorială.

Obiectivul specific se măsoară cu ajutorul a trei indicatori de rezultat, unul dintre aceștia fiind numărul „locu-
rilor de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri și inactivi/persoane angajate la 6 luni 
după terminarea sprijinului”. Locurile de muncă luate în considerare se referă la participanții la acțiunile FSE.
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Vor fi necesare evaluări pentru a se măsura impactul intervențiilor 
din cadrul FEDR și al FSE

121 
Impactul intervențiilor din cadrul FEDR și al FSE va trebui determinat cu ajutorul 
unor evaluări realizate în timpul punerii în aplicare a programului operațional și 
după încheierea acestuia (evaluare ex post)78. Acest demers va implica mai multe 
eforturi în cazul intervențiilor din cadrul FEDR, deoarece autoritățile responsabile 
vor trebui să colecteze date suplimentare privind rezultatele ce pot fi atribuite în 
mod direct proiectelor. Pentru a se stabili dacă rezultatul, de exemplu numărul 
mai mare de publicații științifice, se datorează intervențiilor din cadrul FEDR sau 
altor factori externi, va trebui realizată o comparație cu entități care nu au primit 
niciun fel de sprijin, prin intermediul unei evaluări pentru care vor trebui să fie 
colectate informații suplimentare.

122 
Prin urmare, autoritățile de management din Polonia au introdus, cu titlu volun-
tar, indicatori de rezultat direct pentru consemnarea beneficiilor imediate asigu-
rate de intervențiile din cadrul FEDR și pentru asigurarea disponibilității datelor 
pentru realizarea de evaluări ale eficacității, eficienței și impactului intervențiilor 
din cadrul FEDR. Acești indicatori de rezultat imediat nu sunt incluși în programe-
le operaționale și nu fac obiectul raportării regulate prin intermediul raportului 
anual de implementare. Prin urmare, datele privind rezultatele imediate nu vor fi 
puse în mod automat la dispoziția Comisiei și a publicului larg (prin intermediul 
platformei de date deschise privind fondurile ESI).

123 
În cazul FSE, informațiile privind rezultatele imediate vor fi corelate direct cu 
intervențiile, asigurându-se astfel o bază justificativă mai puternică pentru evalu-
area impactului intervențiilor din cadrul FSE, și, astfel, vor fi necesare mai puține 
date suplimentare decât pentru intervențiile din cadrul FEDR.

Valorile de referință și valorile-țintă sunt calculate diferit pentru 
FEDR și FSE, în funcție de definiția lor respectivă pentru „rezultat”

124 
Valorile de referință și valorile-țintă stabilite pentru indicatorii de rezultat afe-
renți FEDR au la bază în principal statistici realizate de organismele naționale de 
statistică cu privire la toți beneficiarii potențiali ai intervențiilor din cadrul FEDR 
și includ toți factorii externi și înregistrează impactul asupra întregii țări/regiuni. 
Acești indicatori de rezultat nu stabilesc țintele în materie de performanță pentru 
intervențiile din cadrul FEDR și, prin urmare, nu pot fi considerați rezultate ime-
diate ale programelor operaționale. Responsabilitatea pentru atingerea acestor 
rezultate le revine în special statelor membre și, într-o măsură mai mică, autorită-
ților de management al programelor operaționale.

78 Articolele 56 și 57 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.
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125 
În cazul FSE, valorile de referință și valorile-țintă se calculează în principal pe baza 
datelor istorice sau a experiențelor anterioare ce au legătură directă cu inter-
vențiile din cadrul FSE, aceasta însemnând că indicatorii de rezultat depind de 
indicatorii de realizare. De exemplu, pentru indicatorul comun „participanți care 
au un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă, la 
încetarea calității de participant”, valoarea de referință corespunde coeficientului 
de performanță (procentul de persoane care au obținut un loc de muncă după 
participarea la formarea în cadrul FSE) atins de programe comparabile.

126 
Indicatorii de rezultat aferenți FSE arată contribuția programelor operaționale la 
îndeplinirea obiectivelor specifice și se pot folosi pentru a se stabili contribuția 
intervențiilor din cadrul FSE la atingerea indicatorilor strategici de rezultat pre-
văzuți în acordul de parteneriat. Responsabilitatea pentru atingerea rezultatelor 
este alocată în mod clar autorităților de management. Întrucât rezultatele sunt 
definite prin prisma numărului de persoane care beneficiază de sprijin din partea 
FSE, se preconizează că autoritățile de management trebuie să aibă o influență 
mai puternică asupra atingerii rezultatelor.

127 
În cazul FSE, trebuie înregistrate date79 pentru toți participanții (cu foarte puți-
ne excepții) și pentru toate entitățile în fiecare an, iar participanții trebuie să fie 
urmăriți după finalizarea acțiunii vizate pentru a se calcula indicatorii comuni de 
rezultat (care trebuie raportați, de asemenea, în raportul anual de implementare). 
În plus, valorile indicatorilor trebuie raportate în funcție de gen, ori de câte ori 
acest lucru este relevant.

128 
Totuși, datele privind ocuparea participanților nu pot fi utilizate mecanic, întrucât 
pot fi denaturate de factori asupra cărora autoritățile care se ocupă de punerea 
în aplicare a programului au un control limitat. Potrivit orientărilor relevante 
ale Comisiei, rezultatele reflectă situația participanților la încetarea calității de 
participant în cadrul proiectului cofinanțat80. Aceasta înseamnă că, chiar dacă un 
participant părăsește un program de formare cofinanțat fără a-l finaliza, găsirea 
ulterioară de către acesta a unui loc de muncă ar fi considerată un rezultat, chiar 
dacă evenimentul respectiv nu se datorează în principal participării sale la forma-
re, ci mai degrabă situației socioeconomice din țară/regiune sau altor factori.

129 
Figura 15 prezintă pe scurt punctele forte și punctele slabe ale diferitelor abor-
dări în ceea ce privește indicatorii de performanță pentru cele două fonduri.

79 Cu excepția indicatorilor 
„participanți care sunt 
persoane fără adăpost sau 
persoane care suferă de 
excluziune în ceea ce privește 
locuințele” și „participanți din 
zone rurale”.

80 Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy, 
European Social Fund, 
Guidance document 
(Monitorizarea și evaluarea 
politicii europene de coeziune, 
Fondul social european, 
document de orientare), 
iunie 2015.
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Puncte forte și puncte slabe ale abordărilor privind măsurarea performanțelor în 
cadrul FEDR și al FSE
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1 A se vedea punctul 112.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

• Indicatorii de rezultat nu fac posibilă măsurarea 
impactului direct al intervenţiilor. 

• Nu sunt colectate rezultatele generate de proiecte 
individuale. Pentru realizarea evaluărilor, va fi 
necesar să se colecteze informaţii suplimentare 
privind rezultatele imediate ale proiectelor.

• Datele privind rezultatele imediate ale proiectelor 
nu fac obiectul raportării regulate către Comisie, 
deci nu fac obiectul unei monitorizări regulate.

• Nu există indicatori comuni de rezultat și, deci, nu 
este posibilă agregarea rezultatelor la nivelul UE1.

• Indicatorii comuni de realizare sunt obligatorii 
doar dacă sunt relevanţi.

• Număr ridicat de indicatori specifici.
• Categoriile de intervenţie nu sunt aliniate la 

priorităţile de investiţii.

• Indicatorii de rezultat măsoară impactul direct al 
intervenţiilor referitoare la persoane

• Sunt disponibile informaţii privind rezultatele 
imediate asociate în mod direct intervenţiilor. 
Evaluările vor avea o bază solidă pentru măsurarea 
impactului.

• Datele privind rezultatele imediate ale proiectelor 
sunt raportate în mod regulat Comisiei și sunt 
puse la dispoziţie în timp util. Ele fac obiectul unui 
control.

• Există indicatori comuni de realizare și de rezultat 
privind persoanele, făcând posibilă agregarea 
datelor la nivelul UE.

• Categoriile de intervenţie sunt aliniate cu 
priorităţile de investiţii.

• Responsabilitatea pentru atingerea rezultatelor 
(pentru investiţiile preconizate a îmbunătăţi 
situaţia persoanelor/entităţilor sprijinite) este 
consolidată.

• Indicatorii de rezultat prezintă o imagine de 
ansamblu a principalelor efecte preconizate 
pentru regiune/ţară

• Există indicatori comuni de realizare, făcând 
posibilă agregarea datelor la nivelul UE

• Indicatorii de rezultat nu prezintă o imagine de 
ansamblu a schimbării strategice urmărite. 

• Evaluările impun colectarea de informaţii 
suplimentare.

• Statele membre vor fi obligate să colecteze 
cantităţi mari de date.

• Număr ridicat de indicatori specifici.

PUNCTE SLABE

PUNCTE FORTE

FSEFEDR
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Diferențele în materie de metodologie și numărul ridicat 
de indicatori specifici programelor vor genera o sarcină 
administrativă semnificativă, dar rămâne de văzut la ce vor 
servi aceste date

Cerințe diferite de raportare pentru FEDR și FSE

130 
Faptul că regulamentele specifice fondurilor au introdus cerințe diferite în ma-
terie de colectare și raportare a datelor privind performanța pentru realizări și 
rezultate constituie, în opinia Curții, o deficiență a sistemului implementat pentru 
perioada 2014-2020. Sensul noțiunii de performanță diferă între cele două fonduri 
și, drept rezultat, statele membre sunt obligate să creeze sisteme de monitorizare 
a performanței specifice fondurilor, chiar și în cazul programelor operaționale 
finanțate din mai multe fonduri.

131 
În plus, trebuie menționată problema numărului total de indicatori de perfor-
manță diferiți: există mii de indicatori de performanță pentru realizări și pentru 
rezultate, atât comuni, cât și specifici programelor. Autoritățile de management 
vor trebui să colecteze și să raporteze date pentru toți acești indicatori. În plus, 
pe lângă activitățile lor cu privire la regularitatea cheltuielilor, autoritățile de 
audit vor trebui să verifice dacă sistemele de colectare și de stocare a datelor sunt 
fiabile.

132 
Curtea este de părere că există riscul ca această abordare atotcuprinzătoare 
privind colectarea de informații legate de performanță să antreneze o sarcină 
administrativă semnificativă pentru autoritățile de management, fără să rezulte 
un beneficiu proporțional. În plus, încă este neclar în ce fel intenționează statele 
membre și/sau Comisia să folosească și să monitorizeze informațiile pentru care 
vor trebui colectate date.
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Datele colectate cu privire la realizări și la rezultate ar putea fi 
folosite pentru consolidarea bugetării bazate pe performanță în 
următoarea perioadă de programare

133 
Curtea constată totuși că Comisia are la dispoziție o gamă amplă de date de per-
formanță privind realizările și rezultatele. Aceste date vor fi disponibile și pentru 
părțile interesate, în timp real, prin platforma de date deschise în materie de 
coeziune. Prin urmare, ele vor putea fi analizate de autoritățile responsabile și de 
Comisie, dar și de părțile interesate externe.

134 
Comisia poate lua în considerare datele reale privind performanța pentru a reeva-
lua valabilitatea costurilor unitare istorice folosite pentru stabilirea valorilor-țintă 
și/sau pentru a confirma eficacitatea și eficiența din punctul de vedere al costuri-
lor. Într-unul dintre rapoartele sale anterioare, Curtea a relevat, de exemplu, exis-
tența unor diferențe semnificative la nivelul costurilor unitare pentru construcția 
de autostrăzi între statele membre. Curtea recomandă Comisiei să analizeze 
cauzele acestor diferențe și să se asigure că sunt aplicate cele mai bune practici în 
materie81.

135 
În opinia Curții, aceasta ar putea chiar deschide calea pentru utilizarea acestor 
informații, după 2020, în scopul asigurării unei alocări a fondurilor pentru inter-
venții care să fie bazată într-o măsură mai mare pe performanță (a se vedea case-
ta 13). Regulamentul privind dispozițiile comune introduce planurile de acțiune 
comune, care condiționează alocarea fondurilor exclusiv de gradul de obținere 
a realizărilor sau a rezultatelor82. Această posibilitate nu a fost însă utilizată încă 
de niciunul dintre programele operaționale ale celor 28 de state membre ale UE. 
Acest fapt demonstrează că statele membre dau dovadă de reticență atunci când 
este vorba de a recurge la modalități bazate pe performanță pentru alocarea de 
fonduri. Această situație se poate explica și prin faptul că, deocamdată, nu sunt 
disponibile informații suficient de fiabile privind costurile unitare medii.

136 
Pentru perioada de programare de după 2020, statele membre ar trebui să fie mai 
în măsură să identifice bugetul care le va fi necesar pentru a le satisface nevo-
ile, pentru a putea pune în aplicare recomandările formulate în atenția fiecărei 
țări și pentru a putea obține realizările și rezultatele preconizate în programele 
operaționale.

81 Raportul special nr. 5/2013: 
„Sunt fondurile politicii de 
coeziune a UE cheltuite în 
mod corespunzător pentru 
proiectele rutiere?”

82 Articolul 106 din 
Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013.
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Bugetarea bazată pe performanță

Potrivit Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), abordările privind bugetarea bazată pe 
performanță evoluează în general în timp și se aduc modificări cu ocazia fiecărui nou proces de programare 
bugetară. Abordările diferă și de la o țară la alta, deoarece ele trebuie să fie compatibile cu contextul politic 
național83.

OCDE utilizează mai multe definiții ale bugetării bazate pe performanță, afirmând că nu există o singură defi-
niție standard convenită de comun acord și nici un model unic pentru aceasta84.

În general, există două linii principale:

Bugetarea bazată pe performanță vizează îmbogățirea ansamblului de informații puse la dispoziția factorilor 
decizionali sau modificarea modului de întocmire a bugetelor85. Fondurile alocate trebuie deja să fie corelate 
cu rezultate măsurabile. La momentul actual, însă, informațiile privind performanțele viitoare sau anterioare 
nu sunt singurele informații luate în calcul în procesul decizional.

În schimb, un buget bazat pe performanță este un buget care corelează în mod explicit fiecare creștere 
a resurselor cu o creștere a realizărilor sau a rezultatelor. În termeni generali, un buget bazat pe performanță 
prezintă informații privind ceea ce au făcut sau ceea ce preconizează să facă organizațiile cu banii ce le-au fost 
puși la dispoziție. Aceasta înseamnă că alocarea financiară se stabilește pe baza realizărilor și/sau a rezultate-
lor așteptate sau cel puțin ținând seama de acestea.

83 OCDE, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting (Învățăminte desprinse din sondajul OCDE 2011/2012 privind 
bugetarea bazată pe performanță), a 11-a reuniune anuală a Rețelei înalților funcționari ai OCDE pe probleme de performanță și rezultate în 
materie de buget, Centrul de conferințe al OCDE, Paris, 26-27 noiembrie 2015.

84 OCDE, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief (Bugetarea bazată pe performanță. Ghid al utilizatorilor. Notă de sinteză), martie 2008.

85 Allen Schick, „The Metamorphoses of performance budgeting” (Metamorfozele bugetării bazate pe performanță), OECD Journal on budgeting, 
vol. 2013/2.
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137 
În ansamblu, Comisia a dat dovadă de eficacitate în negocierea acordurilor de 
parteneriat și a programelor operaționale în materie de coeziune pentru pe-
rioada 2014-2020. Ea a încheiat negocierile cu statele membre în termenele 
prevăzute în reglementări, a concentrat finanțarea pe Strategia Europa 2020 și 
a asigurat o logică de intervenție mai solidă în cadrul programelor operaționale. 
Totuși, Comisia nu a reușit să armonizeze măsurile de monitorizare financiară 
între fonduri și nici să asigure o definiție uniformă a indicatorilor de performanță 
pentru realizări și rezultate, lucru care ar fi, însă, necesar pentru a se putea pro-
ceda la o agregare și o comparație utilă a datelor de performanță între diferitele 
programe. În plus, având în vedere numărul total al indicatorilor de performanță 
ce trebuie monitorizați și necesitatea în continuare de a se colecta date comple-
mentare pentru stabilirea impactului fondurilor UE, există riscul ca acest regim 
în materie de performanță pentru perioada 2014-2020 să antreneze o sarcină 
administrativă considerabilă.

Comisia a ținut sub control întârzierile care afectau negocierea acordurilor 
de parteneriat și a programelor operaționale

138 
Parlamentul European și Consiliul au adoptat pachetul legislativ privind po-
litica de coeziune în decembrie 2013, chiar înainte de începutul perioadei de 
programare 2014-2020. Comparativ cu perioada anterioară, aceasta reprezintă 
o întârziere de cinci luni, cauzată parțial de faptul că Comisia și-a formulat mai 
târziu propunerea legislativă și parțial de faptul că a fost nevoie de mai mult timp 
pentru finalizarea negocierilor. Până în ianuarie 2016, Comisia a adoptat legislația 
secundară, cu alte cuvinte, după ce aprobase deja majoritatea programelor ope-
raționale (a se vedea punctele 33-37).

139 
Per ansamblu, în pofida unor dificultăți, Comisia a adoptat acordurile de parte-
neriat și programele operaționale în termenul prevăzut în Regulamentul privind 
dispozițiile comune: ultimul acord a fost adoptat în noiembrie 2014, iar ultimul 
program, în decembrie 2015. Comisia a adoptat o abordare proactivă și a demarat 
negocieri informale încă din 2012, lucru care a contribuit la reducerea impactului 
adoptării târzii a regulamentelor. Totodată, Comisia a furnizat statelor membre 
un număr semnificativ de note de orientare, deși acest lucru s-a realizat în mod 
fragmentat și într-o fază tardivă a procesului (până în septembrie 2014). Comisia 
a putut finaliza notele de orientare doar după adoptarea cadrului legislativ (de-
cembrie 2013) (a se vedea punctele 47-48).
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140 
Statele membre au transmis în timp util toate acordurile de parteneriat (până 
în aprilie 2014) și, în medie, negocierile au fost finalizate în termen de cinci luni. 
Această perioadă a fost semnificativ mai scurtă decât etapa corespunzătoare din 
cadrul lucrărilor de pregătire a cadrelor de referință strategice naționale (CRSN) 
pentru perioada 2007-2013, ceea ce a compensat parțial întârzierile (a se vedea 
punctele 48-49).

141 
Statele membre au transmis majoritatea propunerilor de programe operaționa-
le (85 %) în termenul prevăzut. Pentru 15 % din programe, Comisia nu a fost în 
măsură să înceapă negocierile formale în termen de trei luni de la transmiterea 
acordurilor de parteneriat. În medie, adoptarea unui program operațional a durat 
opt luni (fără a se ține cont de perioada de așteptare, adică perioada care curge 
între trimiterea observațiilor către statele membre și prezentarea programului). 
Această durată este comparabilă cu perioada anterioară. Până în decembrie 2014, 
fuseseră adoptate 64 % din programele operaționale aferente obiectivului „in-
vestiții pentru creștere economică și locuri de muncă”. În perioada de programare 
anterioară 2007-2013, în intervalul de timp echivalent fuseseră adoptate 98 % din 
programele operaționale. Motivul principal al procentului mai mic de programe 
adoptate pentru noua perioadă este adoptarea tardivă a pachetului legislativ 
(a se vedea punctul 49).

142 
Aceasta sugerează că negocierile au fost mai solicitante. Acest lucru s-a datorat în 
principal cerințelor suplimentare, precum condiționalitățile ex ante sau cerința de 
a se stabili o logică de intervenție mai explicită, problemelor de natură informa-
tică și necesității unor runde multiple de aprobări din partea Comisiei, care au 
implicat consultări de lungă durată între servicii și în interiorul acestora. În plus, 
s-au înregistrat probleme de calitate în ceea ce privește variantele inițiale ale 
documentelor de programare (a se vedea punctele 53-55).

Recomandarea 1

Comisia ar trebui să se asigure că propunerile sale legislative privind politica de 
coeziune pentru perioada de după 2020 sunt prezentate în timp util, astfel încât 
să rămână timp suficient pentru finalizarea negocierilor între Parlamentul Euro-
pean și Consiliu înainte de începerea perioadei de programare.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la elaborarea propuneri-
lor legislative pentru perioada de după 2020.
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Acordurile de parteneriat au fost esențiale pentru canalizarea cheltuielilor 
destinate politicii de coeziune către Strategia Europa 2020

143 
Acordurile de parteneriat s-au dovedit a fi un instrument eficace pentru canaliza-
rea fondurilor ESI către obiectivele tematice și prioritățile de investiții. Acordurile 
examinate acoperă toate aspectele esențiale și furnizează un diagnostic al nevo-
ilor în materie de dezvoltare și al priorităților în materie de investiții din statele 
membre. Comisia și statele membre au reușit să canalizeze finanțarea UE pentru 
perioada 2014-2020 spre obiectivele Strategiei Europa 2020 legate de creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. Finanțarea este concentrată asupra unui 
număr limitat de domenii-cheie în cadrul obiectivelor tematice, iar cerințele 
specifice fondurilor privind concentrarea tematică au fost în general depășite. În 
ansamblu, comparativ cu perioada de programare 2007-2013, sunt alocate mai 
multe fonduri pentru competitivitatea IMM-urilor, schimbările climatice și ocupa-
rea forței de muncă și mai puține fonduri pentru transporturi și mediu (a se vedea 
punctele 57 și 68).

144 
Cu toate acestea, Curtea remarcă faptul că informațiile furnizate în acordurile de 
parteneriat nu sunt întotdeauna în concordanță cu informațiile din programele 
operaționale și că, pentru statele membre care utilizează derogările prevăzute 
în regulamentul privind FEDR, informațiile financiare disponibile în programele 
operaționale nu permit întotdeauna să se stabilească dacă sunt respectate cerin-
țele privind concentrarea tematică (a se vedea punctul 69).

Recomandarea 2

a) Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile financiare necesa-
re pentru a-i permite acesteia să monitorizeze într-o manieră eficace respec-
tarea cerințelor privind concentrarea tematică (inclusiv a derogărilor prevăzu-
te în regulamentul privind FEDR).

b) Comisia ar trebui să se asigure că statele membre respectă obligația canaliză-
rii finanțării din partea fondurilor ESI către obiectivele tematice.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: anual, începând cu 2017.
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145 
Statele membre identifică în acordurile de parteneriat principalele rezultate ce 
trebuie obținute, dar, în general, nu realizează o estimare cuantificată a contri-
buției preconizate din fondurile ESI la atingerea valorilor-țintă. Cu toate acestea, 
este evident faptul că atingerea majorității rezultatelor prevăzute în acordurile 
de parteneriat va necesita o contribuție substanțială din bugetele naționale în 
plus față de cheltuielile din fondurile ESI, dar și măsuri de reglementare și refor-
me structurale suplimentare. Totodată, neatingerea rezultatului ar putea să nu 
se datoreze eșecului intervențiilor din cadrul fondurilor ESI, ci factorilor ce nu țin 
de fondurile ESI, precum situația socioeconomică nefavorabilă și/sau politicile 
naționale ineficace (a se vedea punctele 74-80).

Programele operaționale indică cu mai multă claritate ce anume se 
urmărește prin intervenții și cum se preconizează că se vor atinge aceste 
obiective, dar situația este mai complexă

146 
Pentru majoritatea programelor operaționale examinate, Comisia și statele mem-
bre au reușit să elaboreze programe cu o logică de intervenție mai solidă, respec-
tiv care stabilesc ce anume vizează intervenția (obiective/rezultate specifice) și 
cum se preconizează că se vor atinge scopurile stabilite (finanțare/acțiuni/reali-
zări). În cazurile în care au existat deficiențe, acestea s-au datorat nedocumentării 
nevoilor în materie de dezvoltare și faptului că obiectivele nu abordau nevoile 
identificate. De asemenea, deseori, obiectivele erau definite în termeni mult prea 
generali sau existau dubii privind măsura în care acțiunile prezentate în progra-
mul operațional vor contribui la atingerea obiectivelor și a rezultatelor acestuia. 
În astfel de cazuri, există riscul de alocare necorespunzătoare sau de utilizare 
ineficace a cheltuielilor publice (a se vedea punctele 81-87).

147 
Complexitatea programelor operaționale pentru perioada 2014-2020 depinde 
de următorii parametri: numărul de axe prioritare definite de statele membre, 
numărul de priorități în materie de investiții abordate de acestea și numărul 
de categorii de regiuni acoperite de programe. În plus, ea depinde de numărul 
indicatorilor specifici programelor selectați de statele membre. Programele 
operaționale pentru perioada 2014-2020 sunt concepute ca o structură matricea-
lă tridimensională, care combină axele prioritare stabilite de către fiecare dintre 
statele membre, prioritățile selectate în materie de investiții și tipurile de regiuni 
vizate. Deși această structură asigură coerența strategică a programării, ea crește 
semnificativ numărul indicatorilor de performanță ce trebuie monitorizați, ei tre-
buind să fie multiplicați astfel încât să se poată ține seama de contextul specific 
în care se desfășoară finanțarea în cadrul programului operațional. În cadrul eșan-
tionului de programe examinate, numărul indicatorilor de realizare a crescut cu 
până la 450 %, iar numărul indicatorilor de rezultat cu până la 500 % (a se vedea 
punctele 88-91).
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Particularitățile diferitelor fonduri din punctul de vedere al clasificării 
datelor financiare și al măsurării performanței programelor operaționale ar 
putea cauza dificultăți la monitorizarea programelor în anii următori

148 
Abordarea privind monitorizarea financiară a investițiilor diferă între FEDR și FSE, 
dar și între statele membre cu mai multe categorii de regiuni (de exemplu, regiuni 
mai puțin dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate). În cazul FEDR în special, nu se 
poate stabili cu ușurință legătura dintre acțiuni și finanțare, informațiile financia-
re nefiind aliniate cu prioritățile de investiții. Aceasta va îngreuna monitorizarea 
progreselor, deoarece nu va fi clar câți bani au fost alocați punerii în aplicare 
a priorităților de investiții sprijinite în cadrul FEDR (a se vedea punctele 92-99).

149 
De asemenea, există diferențe între fonduri în ceea ce privește utilizarea indica-
torilor de realizare comuni, iar statele membre au și opțiunea de a defini indica-
tori de realizare suplimentari, specifici programelor. Din nou, în cazul FEDR vor 
exista dificultăți semnificative la agregarea informațiilor de performanță pentru 
realizări, întrucât, în medie, statele membre au selectat un număr de indicatori 
specifici programelor aproape egal cu cel al indicatorilor comuni. În ansamblu, 
pentru FEDR, cele 28 de state membre ale UE au creat în total 2 240 de indicatori 
diferiți de realizare specifici programelor, pe lângă cei 40 de indicatori de realiza-
re comuni. În medie, fiecare program operațional aferent FEDR a utilizat 13,2 in-
dicatori diferiți de realizare specifici programelor și 14,8 indicatori de realizare 
comuni (a se vedea punctele 100-109).

150 
Situația este și mai problematică în ceea ce privește indicatorii de rezultat: aici, 
indicatorii aferenți FEDR și FSE vizează aspecte diferite și le măsoară în mod di-
ferit. De fapt, conceptul de „rezultat” este interpretat diferit în cele două regula-
mente specifice fondurilor. Indicatori comuni de rezultat există doar pentru FSE, 
dar nu și pentru FEDR. Totuși, aceștia nu sunt folosiți în mod frecvent. În cazul 
FEDR, cele 28 de state membre ale UE au creat, în total, 2 955 de indicatori de 
rezultat specifici programelor și, în medie, fiecare program operațional a utilizat 
17,4 indicatori diferiți de rezultat specifici. În cazul FSE, există 23 de indicatori 
comuni de rezultat și alți 1 976 de indicatori de rezultat specifici programelor. În 
medie, fiecare program operațional aferent FSE a utilizat 3,1 indicatori comuni de 
rezultat și 14,4 indicatori diferiți de rezultat specifici programelor. Prin urmare, nu 
pare posibilă, în cazul niciunuia dintre fonduri, o agregare pertinentă a datelor de 
performanță la nivelul UE. În ansamblu, având în vedere costul colectării regulate 
a acestor date, numărul indicatorilor de performanță pare excesiv. În Avizul său 
nr. 1/201786, Curtea a recomandat să se armonizeze definițiile termenilor „realiza-
re” și „rezultat” în contextul performanței (a se vedea punctele 110-130)

86 A se vedea Avizul nr. 1/2017 
referitor la propunerea de 
modificare a Regulamentului 
Parlamentului European și al 
Consiliului privind normele 
financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii 
(punctul 148).
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151 
De asemenea, statele membre trebuie să defalcheze atât resursele financiare 
alocate diferitelor domenii de intervenție, cât și datele privind performanța pe 
categorii de regiuni (cum ar fi regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni în tranziție și 
regiuni mai dezvoltate). Curtea a constatat că statele membre urmează abordări 
diferite în această privință. Aceste abordări naționale diferite au un impact direct 
asupra numărului de indicatori de realizare, asupra valorilor-țintă ale acestora și 
asupra obiectivelor lor de etapă, asupra etapelor-cheie de punere în aplicare și 
asupra indicatorilor financiari utilizați pentru respectivele programe operaționa-
le. Cu alte cuvinte, valorile indicatorilor de realizare și de rezultat sunt stabilite 
utilizându-se coeficienți de repartizare diferiți. Mai mult, absența unei abordări 
comune ridică semne de întrebare în ceea ce privește comparabilitatea și exacti-
tatea informațiilor furnizate de statele membre cu mai multe categorii de regiuni. 
Aceasta poate avea un impact în special asupra îndeplinirii cerințelor privind 
concentrarea tematică (a se vedea punctele 100-101).

Recomandarea 3

Comisia ar trebui să definească o terminologie comună pentru „realizare” și „re-
zultat”, să propună includerea acesteia în Regulamentul financiar și să se asigure 
că propunerile de regulamente sectoriale respectă aceste definiții pentru perioa-
dele de după 2020.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la elaborarea propuneri-
lor legislative pentru perioada de după 2020.

Recomandarea 4

Comisia ar trebui să efectueze o analiză a indicatorilor comuni și a celor specifici 
programelor stabiliți pentru perioada 2014-2020 pentru realizări și pentru rezul-
tate, cu scopul de a-i identifica pe cei mai relevanți și mai în măsură să determine 
impactul intervențiilor UE.

Statele membre ar trebui să întrerupă utilizarea de indicatori specifici programe-
lor care, în cazul modificării programelor, nu mai prezintă nicio utilitate.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la jumătatea 
anului 2018.
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152 
La fel ca în trecut, impactul cheltuielilor din domeniul coeziunii asupra obținerii 
rezultatelor preconizate va trebui să fie stabilit prin intermediul evaluărilor. Pen-
tru aceasta, este nevoie să fie disponibile date privind rezultatele care să poată 
fi atribuite în mod direct operațiunilor cofinanțate. În cazul programelor ope-
raționale aferente FSE, datele privind rezultatele imediate ale intervențiilor vor 
fi colectate în mod sistematic și vor fi raportate Comisiei de către statele mem-
bre. În cazul FEDR, în schimb, indicatorii de rezultat nu înregistrează rezultatele 
imediate ale proiectelor și nu vor fi disponibili în mod automat decât dacă statele 
membre decid să colecteze aceste date suplimentare în mod voluntar (a se vedea 
punctele 121-123).

Recomandarea 5

Comisia ar trebui:

 ο să disemineze „bunele practici” ale statelor membre în ceea ce privește evalu-
ările care pot determina cel mai bine impactul intervențiilor UE;

 ο să sprijine statele membre să își actualizeze planurile de evaluare astfel încât 
acestea să integreze astfel de „bune practici”.

Statele membre ar trebui să se asigure că sunt colectate datele relevante pentru 
determinarea efectelor intervențiilor din cadrul FEDR.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul 
anului 2017.

153 
Faptul că regulamentele specifice fondurilor au introdus cerințe diferite pentru 
colectarea și raportarea datelor de performanță privind realizările și rezultatele 
constituie o deficiență majoră a sistemului implementat pentru perioada 2014-
2020. Analiza Curții arată că unii indicatori prevăzuți ca indicatori de realizare 
pentru FEDR ar putea fi percepuți ca indicatori de rezultat pentru FSE. Cu toate 
acestea, rezultatele imediate nu sunt măsurate în mod sistematic prin indicatori 
de realizare comuni pentru toate obiectivele tematice sprijinite cu intervenții din 
cadrul FEDR (a se vedea punctele 124-130).
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154 
În consecință, statele membre sunt obligate să elaboreze sisteme de monitorizare 
a performanței specifice fondurilor, chiar și în cazul unui program operațional 
finanțat din mai multe fonduri. Aceste diferențe în materie de metodologie și 
numărul excesiv de indicatori specifici programelor vor determina o sarcină 
administrativă semnificativă, dar rămâne de văzut la ce vor servi aceste date. Încă 
este neclar în ce fel intenționează statele membre și/sau Comisia să folosească și 
să monitorizeze informațiile de performanță pentru care vor trebui să fie colecta-
te, verificate și, cel puțin pentru indicatorii comuni, raportate date către Comisie. 
Cu toate acestea, o mai bună disponibilitate a datelor de performanță privind 
realizările ar putea deschide calea pentru utilizarea unor astfel de costuri unitare 
și a informațiilor privind eficacitatea și eficiența intervențiilor în scopul realizării 
unei alocări a bugetului pentru intervenții după 2020 care să fie bazată într-o mai 
mare măsură pe performanță (a se vedea punctele 131-134).

Recomandarea 6

Comisia ar trebui:

 ο să folosească datele colectate prin intermediul rapoartelor anuale de imple-
mentare și rezultatele evaluărilor ad hoc și ex post pentru a realiza o analiză 
comparativă a performanței și, după caz, pentru a promova utilizarea unor 
astfel de analize pentru a face posibil un proces de învățare în materie de 
politici pe parcursul perioadei 2014-2020;

 ο dacă este cazul, să aplice, pentru finanțarea intervențiilor din domeniul 
politicii de coeziune în perioada de după 2020, conceptul de buget bazat pe 
performanță, care asociază fiecare creștere a resurselor cu o creștere a rea-
lizărilor sau a altor rezultate. În acest context, Comisia ar trebui să valorifice 
datele privind costurile unitare reale stabilite în perioada 2014-2020.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la elaborarea propuneri-
lor legislative pentru perioada de după 2020.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 8 februarie 2017.

 Pentru Curtea de Conturi

 Klaus-Heiner LEHNE
 Președinte
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Comparație între dispozițiile normative cheie introduse pentru perioada 2014-2020 
și dispozițiile similare din perioadele anterioare

Logica de intervenție
Cadrul de performanță Condiționalitățile 

ex antePerioada de 
programare

Evoluție Concentrarea 
tematică

Indicatori de 
performanță

2014-2020  ο Logică de 
intervenție 
consolidată

 ο Cerințe privind 
concentrarea 
tematică în 
funcție de fond 
(FEDR compa-
rativ cu FSE), de 
obiective tematice 
(FEDR, FC) sau 
de prioritățile de 
investiții (FSE) și 
de categoria de 
regiuni

 ο Utilizare structurată 
a indicatorilor

 ο Indicatori de 
realizare comuni 
stabiliți în baza 
legală (pentru FSE 
și FEDR) și indicatori 
de rezultate comuni 
pentru FSE

 ο Raportare obliga-
torie pentru toți 
indicatorii comuni 
pentru FSE

 ο Rezervă de performanță 
constituită obligatoriu din 
6 % din resursele alocate 
pentru FEDR, FSE și Fondul 
de coeziune în cadrul 
obiectivului „investiții 
pentru creștere economică 
și locuri de muncă”

 ο Metodologia de evaluare 
a performanței definită 
prin regulament

 ο Posibilă pierdere a fondu-
rilor în caz de nerespec-
tare gravă a obiectivelor 
de etapă

 ο Condiționalități 
ex ante tematice

 ο Condiționalități 
ex ante generale

 ο Obligatorii
 ο Posibilitatea de sus-

pendare a plăților 
intermediare

2007-2013  ο Logică de 
intervenție 
tradițională

 ο Finanțare alocată 
categoriilor de 
cheltuieli conform 
Tratatului de la Li-
sabona, în funcție 
de eligibilitatea 
geografică

 ο Grade diferite de uti-
lizare a indicatorilor 
în diversele state 
membre

 ο Indicatori comuni 
stabiliți în orientările 
Comisiei; utilizarea 
lor a fost agreată 
cu statele membre 
în 2008, dar nu era 
obligatorie

 ο Rezervă de performanță 
de 3 % pentru obiecti-
vul de convergență și/
sau pentru obiectivul 
concurență regională și 
ocuparea forței de muncă

 ο Stabilit la inițiativa statu-
lui membru, fără caracter 
obligatoriu

 ο Pierderea de fonduri nu 
era posibilă

 ο Nu existau condi-
ționalități ex ante 
explicite

2000-2006  ο Logică de 
intervenție 
tradițională

 ο Concentrare pe 
obiective priorita-
re, pe inițiativele 
UE și pe gradul 
în care fondurile 
acoperă totalul 
populației

 ο Grade diferite de uti-
lizare a indicatorilor 
în diversele state 
membre

 ο Indicatori comuni 
stabiliți în orien-
tările Comisiei, dar 
furnizați cu titlu de 
exemplu; nu existau 
stimulente pentru 
utilizarea lor

 ο Rezervă de performanță 
de 4 % obligatorie pentru 
creditele de angajament

 ο Metodologia de evaluare 
a performanței era defini-
tă de statele membre

 ο Pierderea de fonduri nu 
era posibilă

 ο Nu existau condi-
ționalități ex ante 
explicite

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza examinării legislației aplicabile și a orientărilor Comisiei.

A
ne
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 I
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Strategia Europa 2020, obiective tematice și concentrare tematică1

A
ne

xa
 II

Ob
ie

ct
iv

 te
m

at
ic

Pr
io

rit
ăţ

i ș
i v

al
or

i-ţ
in

tă

1. Dezvoltare
 3 % din PIB-ul UE (combinat, public și privat) va � investit în sectorul cercetării și dezvoltării (C&D) și 
 al inovării

2. Educaţie
 Reducerea ratei de abandon școlar sub 10 % 
 Cel puțin 40 % din persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani să �e absolvente ale unei forme 
 de învățământ terțiar 

3. Schimbări climatice și sustenabilitate energetică 
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % comparativ cu nivelurile din 1990
 Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul �nal de energie până la 20 % 
 Creșterea cu 20 % a e�cienței energetice

4. Ocuparea forţei de muncă
 75 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă

5. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale 
 Numărul persoanelor a�ate în stare de sărăcie sau de excluziune socială sau amenințate de sărăcie și 
 de excluziune socială să �e redus cu cel puțin 20 de milioane

Creștere favorabilă incluziunii
OT8 - Promovarea 
sustenabilității și a calității 
locurilor de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de 
muncă

OT9 - Promovarea incluziunii 
sociale, combaterea sărăciei și 
a oricărei discriminări

OT 10 - Investițiile în 
educație, formare și formare 
profesională pentru 
competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții

OT 11 - Consolidarea 
capacității instituționale a 
autorităților publice și a 
părților interesate și o 
administrație publică e�cientă

Creștere durabilă
OT4 - Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon 
în toate sectoarele

OT5 - Promovarea adaptării 
la schimbările climatice și 
prevenirea și gestiunea 
riscurilor

OT6 - Conservarea și 
protecția mediului și 
promovarea utilizării 
e�ciente a resurselor

OT7 - Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore

Creștere inteligentă
OT1 - Consolidarea cercetării, 
a dezvoltării tehnologice și a 
inovării

OT2 - Sporirea utilizării și a 
calității și a accesului la 
tehnologiile informației și 
comunicațiilor [ținta în 
domeniul benzii largi 
(broadband)]

OT3 - Îmbunătățirea 
competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri)

1  Atribuirea obiectivelor tematice domeniilor prioritare ale Strategiei Europa 2020: creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii nu 
este prevăzută în regulamente. Acestea au fost introduse de Comisie în mai multe documente publicate începând cu anul 2014.
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza publicației Panorama (nr. 48) a Comisiei, Inforegio, 2013.

A
ne

xa
 II

TO 8

Regiuni în tranziţie

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

OT4

Sprijinite prin FSE

Sprijinite prin FC

OT 1

OT2 OT3

OT8

OT9
OT10

OT4 OT11

OT5 OT6

OT7

Priorităţi principale 

pentru FEDR Prio
rită

ţi p
rin

cip
ale 

pentru
 FSE

Sp
riji

nite
 prin FEDR

Regiuni mai puţin dezvoltate

Regiuni mai dezvoltate

OT1-4

OT4 OT1-4

OT4 OT1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

OT9 până la 5 PI

OT9

OT9

până la 5 PI

până la 5 PI

Concentrare pe cel mult cinci priorităţi de investiţii (PI) în cadrul obiectivelor 
tematice și vizarea incluziunii sociale, precum și a combaterii sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare în proporţie de 20 % în fiecare ţară.

Pentru Fondul social european
Investiţiile trebuie să vizeze cel puţin 2 dintre cele 4 priorităţi principale, cu o 
alocare specifică pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon (OT 4)

Pentru Fondul european de dezvoltare regională

Strategia Europa 2020, obiective tematice și concentrare tematică
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Arhitectura politicii de coeziune
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 II
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RPD: Regiuni mai puţin dezvoltate
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Prioritățile de investiții sunt acțiuni specifice ce trebuie dezvoltate în cadrul fiecărui obiectiv tematic. Ele ar 
trebui să stea la baza definiției obiectivelor specifice. Prioritățile de investiții pentru obiectivele tematice exami-
nate în cadrul acestui audit sunt:

A
ne

xa
 II

I

 (b)

 (a)

OT 1: „consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a 
inovării prin:

îmbătrânire activă și în condiţii bune de sănătate.(vi)

adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a 
antreprenorilor;

(v)

egalitate între femei și bărbaţi în toate domeniile, inclusiv 
în ceea ce privește accesul la piaţa forţei de muncă, evoluţia 
în carieră, reconcilierea vieţii profesionale cu cea privată și 
promovarea unei remuneraţii egale pentru muncă egală;

(iv)

activităţi independente, spirit antreprenorial și înfiinţare 
de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a 
unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;

(iii)

integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor, în special a 
celor care nu au un loc de muncă, nu urmează studii sau 
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu 
riscul excluderii sociale și a tinerilor din comunităţile 
marginalizate, inclusiv prin executarea garanţiei pentru 
tineri;

(ii)

accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, 
inclusiv pentru șomerii pe termen lung și pentru persoanele 
îndepărtate de piaţa muncii, inclusiv prin iniţiative locale de 
angajare și sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă;

(i)

OT 8: „promovarea sustenabilităţii și a calităţii 
locurilor de muncă și sprijinirea mobilităţii forţei de 
muncă”:

îmbunătăţirea infrastructurilor de cercetare și inovare 
(C&I) și a capacităţilor pentru a dezvolta excelenţa în 
materie de C&I și promovarea centrelor de competenţă, 
în special a celor de interes european;

promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături 
și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și 
dezvoltare și învăţământul superior, în special 
promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse și de 
servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicaţiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de reţele și de grupuri și inovarea 
deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică și 
aplicată, a liniilor-pilot, a acţiunilor de validare precoce 
a produselor, a capacităţilor de producţie avansate și de 
primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor 
generice esenţiale și al difuzării tehnologiilor de uz 
general.”
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Indicatori de rezultat strategic – analiza acordurilor de parteneriat pentru cele cinci 
state membre vizate

a) pentru obiectivul tematic 1

Țara Principalul indicator de rezultat din acord
Valoarea 

(și anul) de 
referință

Ținta interme-
diară (2020)

Alocare UE din 
fondurile ESI, în 

euro 
(din care FEDR)

Contribu-
ția UE la 

valoarea-țintă

ES
Ponderea în PIB a cheltuielilor pentru cercetare și 
dezvoltare (cheltuieli interne brute pentru cercetare și 
dezvoltare)

1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

nu este cazul

ES Cheltuieli de cercetare și dezvoltare finanțate de sectorul 
privat 45,6 % (2012) 60,0 % nu este cazul

ES Întreprinderi care realizează inovații tehnologice, din 
totalul întreprinderilor active cu cel puțin 10 angajați

13,22 % 
(2010-2012) 25,00 % nu este cazul

IE
Creșterea numărului de parteneri industriali implicați 
în centrele strategice de cercetare finanțate în regiunile 
în cauză

nu este cazul1) nu este cazul

186 992 153 
(142 000 000)

nu este cazul

IE Creșterea numărului de licențe ca urmare a cercetării în 
regiunea sud-est nu este cazul nu este cazul nu este cazul

IE
Numărul de clienți IMM-uri ai agenției Enterprise Ireland 
din regiunea Frontieră, Centru și Vest care cheltuiesc 
>100 000 euro pe an pe cercetare și dezvoltare

nu este cazul nu este cazul nu este cazul

HR
Ponderea în PIB a cheltuielilor pentru cercetare și 
dezvoltare (cheltuieli interne brute pentru cercetare și 
dezvoltare)

0,75 % (2012) 1,40 %
690 292 165 

(664 792 165)
nu este cazul

PL
Ponderea în PIB a cheltuielilor pentru cercetare și 
dezvoltare (cheltuieli interne brute pentru cercetare și 
dezvoltare)

0,90 % (2012) 1,70 %
8 436 055 741 

(8 351 428 665)

26 %

PL Ponderea în PIB a cheltuielilor pentru cercetare și 
dezvoltare suportate de sectorul întreprinderilor 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO
Ponderea în PIB a cheltuielilor pentru cercetare și 
dezvoltare (cheltuieli interne brute pentru cercetare și 
dezvoltare)

0,49 % (2012) 2,00 %
1 061 811 455 

(973 404 255)
nu este cazul

1 Se face trimitere la indicatorii de rezultat din programele operaționale.
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92Anexe 

b) pentru obiectivul tematic 8

Țara Indicatorul de rezultat din acord
Valoarea 

(și anul) de 
referință

Ținta interme-
diară (2020)

Alocare UE din 
fondurile ESI, în 

euro 
(din care FEDR, 

FSE, YEI)

Contribuția UE la 
valoarea-țintă

ES Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu vârste 
cuprinse între 20 și 64 de ani 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

nu este cazul

ES Rata șomajului în rândul tinerilor 55,7 % (2013) Reducerea valorii 
de referință nu este cazul

ES Rata șomajului în rândul lucrătorilor slab calificați 34 % (2012) Reducerea valorii 
de referință nu este cazul

ES
Procentul de locuri de muncă ocupate de forță de muncă 
mediu și înalt calificată în raport cu rata totală de ocupa-
re a forței de muncă

78,97 % (2012) Creșterea valorii 
de referință nu este cazul

IE

Șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, inclusiv șomeri tineri și șomeri de lungă durată, 
care obțin un loc de muncă sau avansează în educație 
sau formare

nu este cazul nu este cazul

307 325 622 
(299 075 622)

nu este cazul

IE

Mai mulți tineri sub 25 de ani, în special dintre cei care 
nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun 
program educațional sau de formare, care avansează în 
educație sau formare sau care ocupă un loc de muncă

nu este cazul nu este cazul nu este cazul

HR Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu vârste 
cuprinse între 20 și 64 de ani 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318 

(532 933 273) nu este cazul

PL Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu vârste 
cuprinse între 20 și 64 de ani (F/B)

57,6 % F (2013)
72,1 % B (2013)

62,3 % F
79,8 % B

5 796 315 058 
(5 450 532 063)

5 % 
3,2 %

PL Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu vârste 
cuprinse între 55 și 64 de ani (F/B)

31,0 % F (2013)
51,3 % B (2013)

34,5 % F
64,4 % B

4,7 % 
1,6 %

PL Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în zonele 
rurale până la 53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu vârste 
cuprinse între 20 și 64 de ani 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271 

(1 770 988 630) nu este cazul

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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93Răspunsul  
Comisiei

Sinteză

IV
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 55.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele VII și VIII:
Comisia constată că indicatorii de performanță specifici programelor FEDR și FSE pentru rezultate nu sunt concepuți 
pentru a fi agregați la nivelul UE. Acești indicatori specifici sunt adecvați pentru stabilirea obiectivelor și raportarea 
performanțelor în raport cu obiectivele, în timp ce indicatorii comuni permit raportarea cu privire la realizări pe 
baza unor categorii predefinite care reflectă investițiile efectuate în mod frecvent la nivelul UE. Indicatorii de reali-
zare specifici programelor se referă la produsele fizice care permit valorificarea modificărilor obținute prin interven-
țiile finanțate de UE în cadrul programelor. Aceste intervenții sunt adaptate pentru a elimina piedicile identificate în 
procesul de dezvoltare la nivel local. Prin definiție, acestea trebuie să fie specifice regiunii și acțiunilor prevăzute.

VIII
Comisia face trimitere la răspunsurile sale de la punctele 90, 91, 110, 112, 131, 134 și de la caseta 13.

IX
Primul punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 2.

Al doilea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 5.

Al treilea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 4.

X
Primul punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 1.

Al doilea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 2.

Al treilea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 3.

Al patrulea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 4.

Al cincilea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 5.

Al șaselea punct marcator: Comisia face trimitere la răspunsul său de la recomandarea 6.
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Observații

36
Propunerea Comisiei pentru 2014-2020 a fost prezentată puțin mai târziu decât propunerea pentru perioada 2007-
2013. Totuși, principalul motiv al întârzierii intrării în vigoare a regulamentului a fost complexitatea sporită a nego-
cierilor legislative (rolul consolidat al PE, propunere care să acopere 5 fonduri), precum și faptul că Regulamentul 
privind CFM a fost adoptat de colegiuitori abia în decembrie 2013. Legislația sectorială nu ar fi putut fi adoptată 
înainte de această dată, chiar și în cazul în care Comisia și-ar fi prezentat propunerile mai devreme.

37
Comisia a stabilit prioritatea adoptării legislației secundare în funcție de nevoile ciclului de programare. Legislația 
secundară necesară pentru adoptarea acordurilor de parteneriat (AP) sau a programelor operaționale (PO) și pentru 
înființarea unor structuri de implementare de bază a fost adoptată până în martie 2014, urmată de acte care preve-
deau norme esențiale de punere în aplicare până în ianuarie 2015. Finalizarea cadrului juridic abia în ianuarie 2016 
nu a avut niciun impact asupra demarării programării.

În plus, pentru a facilita adoptarea la timp a legislației secundare, procesele de elaborare și de consultare cu statele 
membre s-au desfășurat în paralel cu negocierile legislative.

49
Comisia constată că performanțele sale privind negocierile și adoptarea de programe în comparație cu perioada de 
programare anterioară pot fi evaluate și prin compararea primelor 12 luni ulterioare adoptării cadrului juridic. Peri-
oada de 12 luni de la adoptarea pachetelor legislative relevante în ambele perioade ar oferi o imagine mai exactă. 
Aceasta ar însemna că, în perioada 2014-2020, în primele 12 luni ulterioare adoptării regulamentului, au fost adop-
tate 40 % dintre programele operaționale, comparativ cu 6 % dintre programele operaționale adoptate în același 
interval în perioada de programare 2007-2013.

52
Comisia constată că perioada de 703 zile indicată de Curte include și transmiterea informală a unui PO care nu res-
pectă cerințele RDC.

53
Comisia constată că anumite întârzieri au fost cauzate de necesitatea prezentării unor observații ample. În plus, 
Spania nu a fost de acord cu transmiterea observațiilor în limba engleză, ceea ce dus la o întârziere în prezentarea 
acestora către autoritățile spaniole. În ceea ce privește Polonia, întârzierea transmiterii observațiilor s-a datorat pro-
cesului în curs de negociere a acordului de parteneriat. Întrucât programele operaționale au fost transmise înainte 
de adoptarea AP, a fost necesar să se asigure alinierea și concordanța observațiilor cu AP-ul adoptat.
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55
Comisia constată faptul că 100 % dintre AP-uri și 99 % dintre PO-uri au fost adoptate în termenele prevăzute (și 
anume, 6 luni pentru PO și 4 luni pentru AP). Comisia a avut nevoie, în medie, de 107 zile/3,6 luni pentru a adopta un 
PO și de 81 de zile, în medie, pentru a adopta un AP (luând în considerare procedura de suspendare temporară, în 
conformitate cu articolul 3 din RDC).

A se vedea, de asemenea, și răspunsurile Comisiei de la punctul 52. 

A treia liniuță: Având în vedere importanța economică a alocării pentru politica de coeziune, Comisia tratează calita-
tea programelor cu seriozitate și a instituit proceduri care să asigure consultarea tuturor serviciilor în cauză, pentru 
a reuni toate resursele disponibile în vederea asigurării unor programe de calitate care să permită cheltuirea buge-
tului UE în mod eficace.

62
Datorită instrumentelor IT de la nivelul Comisiei, va fi posibilă monitorizarea îndeplinirii cerințelor privind concen-
trarea financiară, inclusiv a informațiilor suplimentare solicitate din partea statelor membre în cauză, în afara AP și 
a PO-urilor.

66
Pe parcursul negocierilor, Comisia a verificat dacă recomandările specifice fiecărei țări au fost clasificate în funcție 
de priorități în cadrul acordurilor de parteneriat, precum și obiectivele specifice ale programelor operaționale. Cu 
toate acestea, nu există nicio cerință de reglementare pentru a acorda alocări de finanțare specifice pentru reco-
mandările specifice fiecărei țări.

74
Comisia constată că cerințele prevăzute se aplică tuturor statelor membre. Calitatea informațiilor este supusă riguro-
zității sistemelor de monitorizare care intră în responsabilitatea lor.

75
În ceea ce privește acordul de parteneriat al Irlandei, Comisia constată că acesta respectă cerințele regulamentului 
în ceea ce privește rezumarea principalelor rezultate urmărite și că s-au furnizat detaliile necesare în cadrul progra-
melor operaționale.

76
În ceea ce privește acordul de parteneriat al Irlandei, deși principalele rezultate urmărite nu includ o trimitere speci-
fică la obiectivele UE 2020, AP face frecvent trimitere la obiectivele Irlandei, inclusiv în introducerea de la pagina 10. 
Aceste obiective au avut impact și asupra elaborării programelor operaționale. Ambele PO fac frecvent trimitere 
atât la strategia UE 2020, cât și la obiectivele Irlandei.
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86
Prima liniuță: În ceea ce privește obiectivul tematic 8 aferent FEDR pentru regiunea Andaluzia, Comisia consideră că, 
în plus față de informațiile incluse în program și în acordul de parteneriat, autoritățile andaluze au furnizat clarifi-
cări suficiente pe parcursul negocierii privind PROGRAMUL OPERAȚIONAL cu privire la necesitatea de a investi în 
infrastructură și echipamente pentru serviciul de ocupare a forței de muncă.

A doua liniuță: În ceea ce privește România, Comisia constată faptul că marea majoritate a obiectivelor nu au fost 
definite în linii prea mari. Comisia consideră că există o serie de indicatori de realizare și de rezultat stabiliți pentru 
obiectivele specifice. În ceea ce privește Spania, obiectivele PO sunt specificate suplimentar în strategiile naționale 
și regionale de specializare inteligentă și în planul multianual pentru bugetarea și stabilirea priorității investițiilor în 
infrastructură de cercetare la care se referă PO.

87
În ceea ce privește Polonia, Comisia constată că axa prioritară IV, inovare socială și cooperare internațională, este 
în mod clar împărțită în tipuri de acțiuni identificate pentru două obiective specifice separate - inovațiile sociale 
micro- și macrosociale și mobilitatea transnațională.

Toate aceste tipuri de proiecte ar trebui să contribuie la:

— idei și soluții de politică noi care urmează să fie dezvoltate, testate și puse în aplicare fie la nivel local/redus, fie 
la nivel național;

— programe de mobilitate ale persoanelor eligibile în cadrul intervenției PO KED.

În ceea ce privește Spania, Comisia constată amploarea neglijabilă a alocării pentru axele prioritare 6A, 6B, 6C și 6D 
(7 milioane de euro sau 0,33 % dintr-un PO, cu o sumă totală alocată de 2,1 miliarde de euro). În plus, trebuie remar-
cat faptul că activitățile din cadrul acestor axe prioritare sunt într-adevăr complementare celor dezvoltate în cadrul 
axei prioritare 1 care vizează obiectivul tematic 8 „Ocuparea forței de muncă”, cu propriul său obiectiv specific 8.3.1. 
Aceste axe prioritare dezvoltă numai elementul „inovare socială” al principalelor acțiuni finanțate în cadrul obiecti-
vului specific de bază. Din aceste motive, ele nu pot fi considerate drept o măsură de sine stătătoare.

90
Comisia constată că un element esențial al politicii de coeziune este acela că alocările sunt mai mari pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate și, prin urmare, raportarea se face în mod corespunzător, și anume pe categorii de regiuni.

91
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 90.

Comisia constată faptul că toate statele membre trebuie să raporteze cu privire la toți indicatorii comuni pentru 
FSE, deoarece aceștia oferă informații foarte importante, dar nu sunt obligate să stabilească obiective în legătură cu 
aceștia.

Cerințele de raportare definite de RDC au fost stabilite în acord cu statele membre. Majoritatea acestor indicatori au 
fost deja raportați de autoritățile de management, conform cerințelor.

Indicatorii din cadrul de performanță (tabelul 6 din PO) sunt un subset al indicatorilor programului (tabelele 4 și 5). 
Aceștia nu reprezintă o sarcină suplimentară în cadrul raportării.
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101
Comisia constată că abordările diferite ale statelor membre reflectă natura tematică și regională a intervențiilor 
politicii de coeziune.

104
Potrivit constatărilor Comisiei, regulamentul precizează că indicatorii comuni de realizare se utilizează în funcție 
de relevanță. Orientarea rezultatului permite statelor membre să stabilească indicatorii pe care îi vor folosi pe baza 
formulării obiectivului specific și stabilirii acțiunilor pe care intenționează să le efectueze. Indicatorii utilizați în 40 % 
până la 90 % dintre programele operaționale nu pot fi considerați ca fiind utilizați într-o „măsură limitată”.

Caseta 9 - Exemplu de indicator de realizare comun relevant care nu se utilizează 
(Spania)
Comisia constată că obiectivul tematic 1 acoperă o gamă largă de priorități de investiții care conduc la includerea 
mai multor indicatori în acest capitol decât cei de performanță. Comisia ar dori să reamintească logica de intervenție 
a actualei perioade de programare, potrivit căreia un obiectiv specific care implică o modificare/un rezultat dorit 
poate fi atins prin diferite acțiuni care trebuie transpuse în diferiți indicatori de performanță relevanți. În exemplul 
referitor la Spania, ambii indicatori de realizare comuni, 01 și 29, au fost relevanți. Statul membru a decis - având în 
vedere neproliferarea indicatorilor - să limiteze indicatorii relevanți utilizați la unul agregat, și anume indicatorul de 
realizare comun 01.

110
Potrivit constatărilor Comisiei, conceptul de „indicatori de rezultat” este într-adevăr diferit în cadrul regulamentelor 
privind FSE și FEDR, în primul rând din cauza obiectivelor și a rezultatelor așteptate diferite ale celor două fonduri. 
Ca urmare, nu toți indicatorii se pretează la o agregare la nivelul tuturor fondurilor.

Comisia analizează posibilitatea de realiza o armonizare a acestor concepte în contextul discuțiilor privind perioada 
post-2020.

111
Răspunsurile Comisiei referitoare la capitolul 3 al Raportului anual 2015, la care Curtea face trimitere, se referă, de 
asemenea, la faptul că adoptarea diferitelor regulamente privind CFM pentru perioada 2014-2020 a precedat orien-
tările privind o mai bună legiferare (mai 2015). În plus, conținutul acestor reglementări este rezultatul unei negocieri 
politice între colegiuitori, care a dus la apariția unor neconcordanțe.

De la adoptarea orientărilor privind o mai bună legiferare, termenul „o mai bună legiferare” este utilizat în mod 
consecvent în monitorizarea și evaluarea tuturor programelor. Cu toate acestea, utilizarea consecventă a termenilor 
în toate legislațiile poate să nu fie posibilă pe termen scurt.

112
Comisia constată că indicatorii de performanță specifici programelor FEDR și FSE pentru rezultate nu sunt concepuți 
pentru a fi agregați la nivelul UE. Acești indicatori specifici sunt adecvați pentru stabilirea obiectivelor și raportarea 
performanțelor în raport cu obiectivele, în timp ce indicatorii comuni permit raportarea cu privire la realizări bazate 
pe categorii predefinite.

FEDR nu include indicatori de rezultat comuni, deoarece rezultatul reprezintă „ceea ce se intenționează să se 
schimbe cu contribuția intervențiilor vizate”. Factorii diferiți pot direcționa rezultatul scontat spre schimbarea dorită 
sau departe de aceasta. Pentru a reprezenta mai bine contextul specific în care au loc intervențiile, statele membre 
stabilesc un indicator de rezultat specific care ia toți acești parametri în considerare.
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115
Comisia constată că, într-adevăr, nu este necesar ca PO să definească obiective pentru toți indicatorii comuni. Acesta 
este motivul pentru care aceștia nu sunt prezenți în totalitate în PO. Totuși, ei trebuie raportați pentru toate priorită-
țile de investiții.

124
După cum se indică în documentul de orientare FEDR privind monitorizarea și evaluarea, indicatorii de rezultat din 
FEDR se referă la dimensiunea specifică a bunăstării și a progresului pentru persoane, care motivează acțiunea poli-
tică și se referă la toți beneficiarii potențiali. Spre deosebire de indicatorii de realizare, indicatorii de rezultat nu sunt, 
prin urmare, strict și exclusiv legați de investițiile FEDR. În timp ce investiția FEDR va avea, probabil, o contribuție 
importantă la schimbările avute în vedere, alți factori exogeni - care depășesc controlul autorității de management 
și, uneori, chiar și al autorităților de la nivel național și/sau regional - vor avea, de asemenea, un efect.

127
Comisia constată faptul că datele privind indicatorii de rezultat pe termen lung trebuie colectate pe baza unui eșan-
tion reprezentativ și, prin urmare, nu pentru toți participanții (a se vedea anexa I Regulamentul privind FSE).

128
Comisia subliniază faptul că evaluarea efectelor nete depășește domeniul de aplicare al monitorizării și face obiec-
tul evaluărilor efectuate de autoritățile de management. Autoritățile de management au obligația să evalueze cel 
puțin o dată impactul fiecărui obiectiv specific. Comisia a promovat intens evaluările de impact ipotetice, astfel 
încât să se poată estima efectele nete ale FSE, acțiune facilitată de colectarea și stocarea datelor individuale privind 
participanții.

130
Comisia constată că există diferite cerințe de informare, dar acest lucru nu duce neapărat la sisteme de monitorizare 
a performanței complet diferite.

131
Comisia constată că programele FEDR acoperă o gamă largă de teme de investiții și operează în contexte sociale, 
economice și geografice eterogene. Noua abordare orientată către rezultate pentru perioada 2014-2020 pune 
accentul pe o articulare mai clară a obiectivelor de politică clarificate în respectivele regulamente specifice fon-
durilor. În ceea ce privește informațiile privind performanța, indicatorii comuni de realizare FEDR vizează cele mai 
frecvent utilizate intervenții, pentru a asigura agregarea semnificativă la nivelul UE. Totuși, aceștia nu sunt suficienți 
pentru a acoperi complexitatea și varietatea intervențiilor efectuate de statele membre pe teritoriul UE. Prin urmare, 
indicatorii specifici programului (fie indicatori de realizare, fie de rezultat) au fost aleși în mod explicit de statele 
membre, în plus față de indicatorii comuni, pentru a reflecta contextul specific în care operează programele. În 
multe cazuri, informațiile relevante sunt disponibile și colectate în principal de jos în sus.
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132
A se vedea răspunsul Comisiei de la punctul 131.

134
Comisia consideră că o abordare universală a bugetării bazate pe performanțe nu este fezabilă sau practică, în 
conformitate cu concluziile cercetării de specialitate potrivit cărora nu există o cale optimă de punere în aplicare 
a bugetării bazate pe performanțe. Practica arată că încercările de a pune în aplicare o abordare rigidă conduc mai 
degrabă la un exercițiu birocratic de bifare a unei liste de verificare decât la un instrument veritabil de gestionare 
a bugetului.

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei cu privire la caseta 13.

În ceea ce privește posibilele cauze ale variațiilor costurilor unitare ale construcției de autostrăzi între diferite state 
membre la care Curtea face trimitere, Comisia a remarcat în raportul anterior menționat 1 că „ de obicei, previziunile 
privind cererea și, prin urmare, costurile aferente pentru fiecare utilizare iau în considerare contextul foarte specific al 
regiunilor (...). Din punct de vedere tehnic drumurile mai complexe au costuri mai mari per kilometru decât alte drumuri. 
Această analiză depinde, de asemenea, în mare măsură de condițiile geografice în care au fost construite drumurile 
auditate.”

În acest sens, Comisia a acceptat să efectueze în continuare studii suplimentare privind costurile unitare.

Caseta 13 - Bugetarea bazată pe performanțe
OCDE[*] a definit bugetarea bazată pe performanțe drept bugetare care asociază fondurile alocate cu rezultate 
măsurabile. Există trei mari categorii: bugetarea bazată pe performanțe în scopuri de prezentare, bugetarea infor-
mată de performanțe și bugetarea directă bazată pe performanțe.  
[* A se vedea site-ul internet al OECD la adresa: http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsne-
tworkonperformanceandresults.htm] Comisia colaborează strâns cu OCDE ca parte a eforturilor privind bugetul UE 
axat pe rezultate în vederea introducerii de îmbunătățiri practice în cadrul de performanță existent al programelor 
stabilite cu CFM 2014-2020.

Informațiile privind performanțele nu sunt și nu ar trebui să fie singurul element de determinare a deciziilor buge-
tare și, prin urmare, este normal să fie luate în considerare și alte informații.

Bugetul UE este un buget bazat pe performanțe care permite autorității bugetare să ia în considerare informațiile 
privind performanța în cursul procesului bugetar prin furnizarea de informații cu privire la obiectivele programelor 
și progresele înregistrate în atingerea acestora (și anume, ceea ce se realizează sau se așteaptă să fie realizat cu fon-
durile alocate fiecărui program) în declarațiile referitoare la programe anexate la proiectul de buget. Asocierea fie-
cărei creșteri a resurselor în mod explicit cu o creștere a realizărilor sau a altor rezultate la nivelul bugetului este rar 
utilizată în practică și, dacă totuși se utilizează, are loc numai în anumite cazuri (Banca Mondială, OCDE). Abordarea 
privind bugetarea directă care implică asocierea fiecărei creșteri/reduceri a resurselor cu o creștere/reducere a reali-
zărilor sau a altor rezultate nu este considerată fezabilă sau aplicabilă la nivelul bugetului UE, la nivelul programelor 
și al modalităților de gestionare.

1 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 32 și 33 din Raportul special nr. 5/2013, „Sunt fondurile politicii de coeziune a UE cheltuite corespunzător 
pentru construirea de drumuri?”

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Concluzii și recomandări

136
Comisia constată că datele furnizate de statele membre cu privire la indicatorii comuni de realizare și, pentru FSE, 
de asemenea, cu privire la indicatorii comuni de rezultat, pot și vor fi agregate de fond la nivelul UE, iar Comisia 
furnizează anual un raport de sinteză Parlamentului European, Consiliului, CESE și COR. Primul raport a fost adoptat 
la 20.12.2016 [COM(2016)0812]. În plus, datele detaliate sunt accesibile publicului și pot fi consultate pe platforma de 
date deschise2.

Comisia consideră că indicatorii comuni - astfel cum au fost adoptați de colegiuitori în regulamentele specifice fon-
durilor - furnizează datele necesare pentru a putea demonstra autorității bugetare, dar și cetățenilor europeni, ceea 
ce se realizează prin fondurile ESI precum și faptul că bugetul UE se concentrează asupra rezultatelor.

137
Comisia constată că Regulamentul privind CFM a fost, de asemenea, adoptat de către colegiuitori abia în decem-
brie 2013. Legislația sectorială nu ar fi putut fi adoptată înainte de această dată, chiar și în cazul în care propunerea 
Comisiei ar fi fost prezentată mai devreme.

Comisia subliniază că un alt factor care trebuie luat în considerare este acela că normele generale privind fondurile 
(și anume, RDC) trebuie să fie adoptate în prezent atât de Consiliu, cât și de PE.

Comisia a stabilit prioritatea adoptării legislației secundare în funcție de nevoile ciclului de programare. Legislația 
secundară necesară pentru adoptarea acordurilor de parteneriat sau a programelor operaționale și pentru înființa-
rea unor structuri de implementare de bază a fost adoptată până în martie 2014 (proiectele timpurii au fost discutat 
cu statele membre în 2013), urmată de acte care prevedeau norme esențiale de punere în aplicare până în ianuarie 
2015. Finalizarea cadrului juridic abia în ianuarie 2016 nu a avut niciun impact asupra demarării programării.

138
În ceea ce privește orientările, Comisia reamintește faptul că acestea au fost deja discutate în cadrul grupului de 
experți privind actele delegate și de punere în aplicare înainte de adoptarea și intrarea în vigoare a actelor de bază. 
Prin definiție, Comisia este în măsură să finalizeze notele orientative numai după ce cadrul de reglementare a fost 
convenit și adoptat de colegiuitori. A se vedea și răspunsurile Comisiei de la punctul 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Comisia constată că durata totală a programării a fost considerabil mai scurtă decât în   perioada 2007 - 2013. A se 
vedea punctele 49, 52, 53 și 55 pentru statistici mai detaliate.

141
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 55.

Recomandarea 1
Comisia acceptă această recomandare. Prezentarea în timp util a propunerilor legislative privind politica de coe-
ziune reprezintă o prioritate pentru Comisie. Totuși, calendarul depinde de adoptarea Propunerii de regulament 
privind CFM. În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul privind CFM3, Comisia trebuie să își prezinte propune-
rea privind cadrul financiar multianual pentru perioada post-2020 până la 1 ianuarie 2018. Propunerea Comisiei de 
pachet legislativ pentru politica de coeziune post-2020 va fi prezentată ulterior.

Comisia va colabora strâns cu colegiuitorii în vederea adoptării și a intrării în vigoare în timp util a cadrului legislativ.

143
Comisia a implementat un sistem de monitorizare a concentrării tematice prin intermediul datelor furnizate în 
cadrul programelor operaționale, însoțite de informații suplimentare din partea statelor membre interesate, și 
este încrezătoare că acest lucru este suficient pentru a stabili dacă cerințele privind concentrarea tematică sunt 
respectate.

A se vedea răspunsul Comisiei de la punctul 62 pentru mai multe detalii.

Recomandarea 2

a)
Comisia ia act de această recomandare, care se adresează statelor membre.

b)
Comisia acceptă recomandarea. Comisia subliniază faptul că respectarea cerințelor de concentrare tematică este 
verificată la momentul modificării/adoptării PO. Pe parcursul implementării, conformitatea este monitorizată cu 
ajutorul datelor furnizate de statele membre în cadrul raportului anual de punere în aplicare.

144
Comisia face trimitere la răspunsurile sale la punctele 75 și 76.

145
Comisia face trimitere la răspunsurile sale la punctele 86 și 87.

3 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.
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146
Comisia constată că politica de coeziune este un instrument bazat pe realitățile din teritoriu care oferă soluții adap-
tate nevoilor și provocărilor specifice statelor membre și regiunilor. Astfel, cerințele de raportare au fost stabilite de 
acord cu statele membre, pentru a reflecta suficient de mult contextul specific al fiecărui PO și a permite raportarea 
unor informații semnificative și evaluarea acestora. A se vedea răspunsurile Comisiei de la punctele 90 și 91 pentru 
mai multe detalii.

147
Conform constatărilor Comisiei, deși, într-adevăr, informațiile financiare conținute în FEDR nu sunt aliniate în mod 
oficial la cele privind performanța, statele membre au aceste informații și le pot pune în comun ad-hoc.

Comisia subliniază faptul că aceste informații vor fi aproape sigur disponibile pentru evaluarea impactului progra-
melor pe parcursul perioadei respective, în vederea evaluării raportului cost-eficacitate și a eficienței din punctul de 
vedere al costurilor a intervențiilor.

148
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 104.

149
Comisia analizează posibilitatea de realiza o armonizare a acestor concepte în contextul discuțiilor privind perioada 
post-2020. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei de la punctele 110 - 112 pentru o analiză suplimentară.

150
Comisia constată că statele membre au avut responsabilitatea de a-și stabili propria abordare privind împărțirea pe 
categorii de regiuni și, prin urmare, pot exista diferențe de metodologie. Au fost furnizate orientări pentru a facilita 
punerea în aplicare corectă a acestei împărțiri. A se vedea răspunsul Comisiei de la punctul 101.

Recomandarea 3
Comisia acceptă parțial această recomandare.

Comisia acceptă să examineze posibilitatea de a aplica o terminologie coerentă privind performanțele în cadrul 
Regulamentului financiar și la nivelul temeiurilor juridice sectoriale pentru perioada post-2020. Totuși, Comisia nu 
este în măsură, în această etapă, să își asume angajamente specifice în legătură cu propunerile legislative pentru 
perioada post-2020.

Recomandarea 4
Comisia acceptă această recomandare, care va fi pusă în aplicare în vederea pregătirii propunerilor pentru perioada 
post-2020, după cum urmează:

pe baza datelor referitoare la perioada 2014-2020, Comisia analizează posibilitatea utilizării pe scară mai largă 
a indicatorilor comuni de rezultat și de realizare. Cu toate acestea, pentru a determina impactul, va fi necesar să se 
efectueze evaluări (la fel cum s-a întâmplat și în trecut);

Comisia constată că această recomandare se adresează statelor membre.
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151
Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 124.

Recomandarea 5
Comisia acceptă recomandarea, iar aceasta va continua să fie pusă în aplicare după cum se detaliază mai jos:

Comisia va continua diseminarea evaluărilor bunelor practici;

prin intermediul parteneriatului privind evaluarea FSE și al altor activități, cum ar fi sprijinul acordat prin intermediul 
CRIE (Centrul de cercetare privind evaluarea impactului), promovând utilizarea evaluărilor de impact ipotetice;

în plus, în cadrul rețelei experților în evaluare, reprezentanți ai statelor membre participă de 2 3 ori pe an la reuniuni 
prezidate de DG REGIO, care au ca scop, printre altele, să disemineze bunele practici în rândul membrilor rețelei;

cu sprijinul biroului de asistență pentru evaluare REGIO-EMPL, Comisia acordă asistență statelor membre în vederea 
actualizării planurilor de evaluare și revizuire a evaluărilor produse de statele membre (evaluare inter pares);

Comisia constată că această recomandare se adresează statelor membre.

152
Comisia face trimitere la răspunsurile sale de la punctele 130 și 131.

153
Comisia face trimitere la răspunsurile sale de la punctele 130 și 131.

Recomandarea 6
Prima liniuță: Comisia acceptă această recomandare. În perioada 2014-2020, Comisia comunică rezumatele rapoar-
telor anuale de implementare către PE/Consiliu. Procesul de învățare în domeniul elaborării politicilor este, de 
asemenea, facilitat prin punerea datelor privind indicatorii, obiectivele și îndeplinirea acestora la dispoziție pe 
platforma de date deschise a fondurilor ESI. De asemenea, Comisia utilizează rețeaua de evaluare cu statele membre 
pentru a promova schimbul de rezultate ale bunelor practici și învățarea în domeniul elaborării politicilor bazată pe 
evaluări.

A doua liniuță: Comisia nu acceptă recomandarea emisă de Curte. Bugetul UE este unul axat pe performanță, care 
permite autorității bugetare să țină seama de informațiile referitoare la performanță în cursul procedurii bugetare, 
oferind informații despre obiectivele programelor și stadiul realizării lor (și anume, ceea ce s-a realizat sau este de 
așteptat să se realizeze cu fondurile alocate fiecărui program) în fișele de program anexate la proiectul de buget. 
În practică, corelarea explicită a fiecărei majorări a resurselor cu o sporire a realizărilor sau altor rezultate la nivel 
bugetar este rareori utilizată și, chiar și atunci când are loc, este limitată la cazuri specifice (Banca Mondială, OCDE). 
Abordarea care constă în întocmirea bugetului axată în mod direct pe performanță, ceea ce presupune corelarea 
fiecărei majorări/reduceri a resurselor cu o sporire/reducere a altor realizări sau rezultate, nu este considerată posi-
bilă sau aplicabilă la nivelul bugetului EU, în diferitele programe și moduri de gestionare.
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Acordurile de parteneriat sunt planurile de investiții 
strategice ale statelor membre ale UE, în care se indică care 
sunt prioritățile lor naționale în materie de cheltuieli 
pentru fondurile structurale și de investiții europene 
pentru perioada de programare 2014-2020.
Curtea a examinat, în cadrul acestui raport, dacă acordurile 
de parteneriat încheiate între Comisia Europeană și statele 
membre contribuie la o direcționare mai eficace 
a fondurilor puse la dispoziție, în valoare totală de 
350 de miliarde de euro.

Constatarea Curții a fost că, în pofida unor dificultăți 
inițiale, Comisia și statele membre au canalizat mai bine 
fondurile către obiectivele de creștere economică și de 
creare de locuri de muncă, au identificat nevoile în materie 
de investiții și le-au transpus cu succes în obiective și 
rezultate vizate. Comisia și statele membre au conceput 
acțiuni care să răspundă acestor nevoi și au identificat 
realizările preconizate ale programelor acoperite de 
acorduri. Totuși, s-a elaborat un număr inutil de mare de 
indicatori de performanță și măsurarea acesteia nu este 
armonizată între diferitele fonduri. Curtea formulează 
o serie de recomandări în atenția Comisiei și a statelor 
membre vizând îmbunătățirea funcționării acordurilor de 
parteneriat.
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