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ACRONIME ȘI GLOSAR

Autoritate de
management

Bună gestiune
financiară
C-D

Efect de balast

Fondul european
de dezvoltare
regională (FEDR)

Fondurile
structurale și de
investiții
europene
(fondurile ESI)
IMM-uri
Indicator

O autoritate de management este o autoritate publică națională,
regională ori locală (sau orice alt organism public sau privat) care
a fost desemnată de către un stat membru să gestioneze un program
operațional. Printre atribuțiile acesteia se numără selecția proiectelor
în vederea finanțării lor, monitorizarea modului în care acestea sunt
implementate și raportarea către Comisie cu privire la aspectele
financiare și la rezultatele obținute. Autoritatea de management este,
de asemenea, organismul care impune corecții financiare la nivelul
beneficiarilor în urma auditurilor efectuate de Comisie, de Curtea de
Conturi Europeană sau de orice autoritate competentă din statul
membru.
Gestionarea echitabilă și transparentă a bugetului UE în conformitate
cu dispozițiile Regulamentului financiar și, în special, cu principiile
economicității, eficienței și eficacității.
Cercetare și dezvoltare
Efectul de balast se produce atunci când finanțarea este furnizată unui
beneficiar care ar fi luat aceeași decizie și în lipsa ajutorului respectiv.
În astfel de cazuri, rezultatul obținut nu poate fi pus pe seama politicii
și se consideră că ajutorul plătit beneficiarului nu a produs niciun
impact. Astfel, partea din cheltuieli care generează un „efect de
balast” este prin definiție ineficace, întrucât nu contribuie la atingerea
obiectivelor. În contextul acestui audit, este vorba despre o situație în
care un proiect subvenționat ar fi fost realizat integral sau parțial și
fără finanțarea nerambursabilă primită.
Fondul european de dezvoltare regională urmărește consolidarea
coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii Europene prin
corectarea principalelor dezechilibre regionale cu ajutorul sprijinului
financiar acordat pentru construcția de infrastructuri și pentru
investiții productive care creează locuri de muncă, în special pentru
întreprinderi.
Există cinci fonduri distincte care sprijină punerea în aplicare
a strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii la nivelul UE, precum și misiuni specifice fiecărui
fond, cu cadre de politică stabilite pentru perioada bugetară de șapte
ani a cadrului financiar multianual (CFM): 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).
Întreprinderi mici și mijlocii
O valoare măsurabilă referitoare la un obiectiv, care oferă informații
utile pentru evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivului respectiv.
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Monitorizare

Perioadă de
programare
POR

Program
operațional (PO)

Realizările
proiectului

Regulamentul
privind
dispozițiile
comune (RDC)

Rezultate directe
ale proiectului

Rezultate
durabile ale
proiectului

Un proces continuu de colectare sistematică a datelor referitoare la
anumiți indicatori, cu scopul de a furniza conducerii și principalelor
părți interesate dintr-o intervenție de dezvoltare aflată în derulare
informații care să indice amploarea progreselor realizate, gradul de
îndeplinire a obiectivelor și gradul de absorbție a fondurilor alocate
(sursa: Glosarul Comitetului de asistență pentru dezvoltare al OCDE).
Cadru multianual în care sunt planificate și executate cheltuielile
aferente FEDR.
Program operațional regional
Un program operațional stabilește prioritățile și obiectivele specifice
ale unui stat membru sau ale unei regiuni și descrie modul în care vor
fi utilizate fondurile (atât finanțarea din partea UE și finanțarea publică
națională, cât și cofinanțarea privată) în cursul unei perioade date (în
prezent, de șapte ani) pentru finanțarea de proiecte. Proiectele din
cadrul unui program operațional trebuie să contribuie la atingerea
unui anumit număr de obiective. Finanțarea provine din FEDR.
Programele operaționale sunt elaborate de statele membre și trebuie
aprobate de Comisie înainte de a se putea efectua plăți în scopul lor
de la bugetul UE. Programele operaționale pot fi modificate pe
parcursul perioadei de programare numai cu acordul ambelor părți.
Livrabilele unui proiect.
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013. Acest regulament stabilește
normele comune aplicabile Fondului european de dezvoltare regională
(FEDR), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondului
european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), care
funcționează sub forma unui cadru comun, și anume „fondurile
structurale și de investiții europene” – „fondurile ESI”. De asemenea,
acest regulament stabilește dispozițiile necesare pentru a se asigura
eficacitatea fondurilor ESI și coordonarea lor, atât între ele, cât și cu
alte instrumente ale Uniunii.
Schimbările produse pentru persoanele vizate în mod direct de
o intervenție, ca urmare a participării lor la aceasta (de exemplu,
creșterea producției, a productivității, a vânzărilor, a cifrei de afaceri
sau a exporturilor; dezvoltarea spiritului antreprenorial și
a competitivității; introducerea unor produse sau servicii noi; crearea
sau menținerea unor locuri de muncă pe termen lung).
Rezultate de durată ale proiectului. Principalul indicator al durabilității
rezultatelor unui proiect este reprezentat de fluxul continuu de
beneficii nete obținute de proiectul respectiv. De exemplu, după
finalizarea proiectului, în perioada durabilității legale și ulterior,
proiectul ar trebui să genereze un nivel acceptabil de rentabilitate
financiară și economică a costurilor și să sporească producția,
productivitatea, ocuparea forței de muncă, competitivitatea și spiritul
antreprenorial, precum și inovarea.
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Efectele pozitive ale proiectelor pentru regiunile vizate, precum
creșterea ocupării forței de muncă, a competitivității și a spiritului
antreprenorial, stimularea inovării, rate mai bune de supraviețuire
Rezultate
a întreprinderilor, corelația dintre sprijinul financiar și cooperarea cu
indirecte ale
universități/cercetători în vederea stimulării spiritului inovator și
proiectului
a concurenței, dezvoltarea competențelor sau a bazei de cunoștințe,
consultanță în afaceri acordată întreprinderilor și colaborarea cu alte
organizații similare.
Strategia Europa 2020 este strategia de creștere adoptată de UE
pentru perioada 2010-2020, vizând redresarea Uniunii în urma crizei
Strategia
financiare. Strategia este divizată în cinci obiective principale, care
Europa 2020
acoperă următoarele domenii: ocuparea forței de muncă, cercetare și
dezvoltare, climă/energie, educație, incluziunea socială și reducerea
sărăciei.
TFUE
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Valoarea adăugată europeană este valoarea pe care o acțiune
finanțată de UE o aduce în plus față de valoarea care ar fi fost altfel
generată de statele membre dacă ar fi acționat singure. În contextul
Valoare adăugată prezentului audit, valoarea adăugată europeană constă în beneficiile
(europeană)
ce rezultă din investițiile productive cofinanțate de UE, precum
creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, o mai bună
identificare a nevoilor și a soluțiilor la nivel local și regional, ocuparea
forței de muncă pe termen lung și perspective de inovare mai bune.
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SINTEZĂ
Sprijinul acordat de FEDR pentru investiții productive în întreprinderi
I.

Peste 75 de miliarde de euro au fost alocați din Fondul european de dezvoltare

regională (FEDR) pentru investiții productive în întreprinderi în perioada 2000-2013 și peste
68 de miliarde de euro sunt planificați în acest scop pentru perioada 2014-2020.
Cum a fost efectuat auditul Curții
II.

În cadrul acestui audit al Curții, auditorii au urmărit să evalueze dacă această finanțare

fusese astfel gestionată încât să se asigure durabilitatea realizărilor și a rezultatelor și să
identifice principalii factori care au un impact asupra durabilității.
III.

Curtea a examinat 41 de proiecte de investiții productive finalizate și cofinanțate din

FEDR în perioada 2000-2013 în cadrul a opt programe operaționale din Austria, Republica
Cehă, Germania, Italia și Polonia. În acest scop, auditul a inclus o analiză a programelor
operaționale ce au stat la baza proiectelor auditate, precum și a proceselor de selecție, de
monitorizare, de raportare și de evaluare a proiectelor.
Care au fost constatările Curții
IV.

În ansamblu, Curtea concluzionează că majoritatea proiectelor auditate au avut

rezultate durabile. Cu toate acestea, în cazul mai multor proiecte dintre cele auditate,
rezultatele fie nu erau deloc durabile, fie erau durabile doar parțial, în principal din cauza
faptului că nu s-a pus un accent suficient pe aspectul durabilității în cadrul gestionării
sprijinului acordat din FEDR pentru investiții productive în perioada 2000-2013.
V.

Cerințele privind durabilitatea prevăzute de legislația UE au fost îndeplinite în toate

regiunile în care auditul a fost desfășurat. Proiectele auditate au reușit, în general, să obțină,
conform planificării, realizările scontate. În majoritatea cazurilor, activele achiziționate și alte
realizări existau în continuare și se aflau în uz la momentul auditului.
VI.

În perioada desfășurării auditului, majoritatea proiectelor auditate continuau să

genereze rezultatele directe preconizate, în cea mai mare parte în legătură cu crearea de
locuri de muncă, cu îmbunătățirea accesului la finanțare și la împrumuturi și cu creșterea
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producției și a productivității. Cu toate acestea, pentru o cincime din proiectele auditate,
rezultatele obținute până la momentul finalizării proiectelor respective nu s-au menținut și
ulterior. În plus, pentru aproape jumătate din proiectele auditate, nu s-a putut evalua în mod
exhaustiv situația durabilității la finalul perioadei de durabilitate, deoarece informațiile
necesare nu erau întotdeauna disponibile, dat fiind că nu fuseseră mereu colectate (sau cel
puțin nu în mod uniform) și deoarece documentele relevante nu mai erau disponibile din
cauza faptului că perioada de arhivare expirase.
VII.

Pentru situațiile în care rezultatele nu au avut un caracter durabil, motivele erau

multiple. În unele cazuri, ele se aflau în mod evident în afara controlului beneficiarilor, din
cauza unor factori exogeni precum criza economică sau modificări ale legislației naționale,
însă, în alte cazuri, ele țineau de deficiențe legate de gestiune. Motivul principal era acela că
nu s-a pus un accent suficient pe aspectul durabilității la diferitele niveluri de gestionare
a fondurilor UE: programele operaționale nu au promovat în mod eficace durabilitatea;
procedurile de selecție nu au ținut cont în mod suficient de condițiile necesare pentru
atingerea unor rezultate bune de durată; monitorizarea și raportarea rezultatelor după
încheierea proiectului erau deficitare, iar indicatorii de performanță utilizați erau de
o calitate mediocră; măsurile corective luate în cazul neîndeplinirii țintelor sau al
nerespectării cerințelor legale privind durabilitatea nu erau aplicate în mod consecvent și
Comisia nu a pus un accent suficient pe aspectele legate de durabilitate în procesul de
aprobare a programelor operaționale.
Recomandările Curții
VIII. Cadrul de reglementare a introdus o serie de îmbunătățiri în acest sens pentru
perioada 2014-2020. Cu toate acestea, sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a se
asigura durabilitatea rezultatelor în perioada de programare curentă și pentru a se
îmbunătăți conceperea programelor relevante sub aspectul durabilității, pentru perioada de
după 2020. Curtea formulează, așadar, următoarele recomandări:
•

Statele membre ar trebui să promoveze atingerea unor rezultate durabile în
urma investițiilor productive finanțate din FEDR încă din etapa de programare
a programelor operaționale, în special prin:
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 punerea unui accent sporit pe identificarea și pe combaterea riscurilor care pot
compromite atingerea unor rezultate durabile;
 realizarea unei mai bune analize a nevoilor diferitelor tipuri de întreprinderi, inclusiv
a nevoii de finanțare publică, pentru a se evita efectul de balast.
•

În cursul procesului de aprobare a programelor operaționale, Comisia ar trebui să
acorde o atenție specială modului în care statele membre abordează durabilitatea
realizărilor și a rezultatelor.

•

Statele membre ar trebui să își îmbunătățească procedurile și criteriile de selecție astfel
încât să fie luat în calcul riscul privind efectul de balast și să fie sprijinite doar proiectele
de investiții productive care au potențialul de a genera rezultate de durată adecvate.

•

Statele membre ar trebui să desfășoare o monitorizare și o raportare corespunzătoare și
coerentă prin:
 utilizarea unor indicatori predefiniți și relevanți, atât pentru realizări, cât și pentru
rezultate, precum și pentru măsurarea rezultatelor de durată la nivel de program
operațional, rămânând totodată în limita unui număr adecvat de indicatori astfel
încât aceștia să poată fi ușor de gestionat;
 instituirea unor proceduri de monitorizare și de raportare care să fie utilizate la
finalizarea proiectelor și pe parcursul perioadei de durabilitate și care ar trebui
descrise în acordurile de grant;
 îmbunătățirea colectării și a utilizării unor date relevante.

•

Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că evaluările ex post de la nivelul
programelor operaționale sau de la nivelul UE examinează, într-un mod mai sistematic,
diferitele aspecte ale durabilității rezultatelor obținute, atât în cursul perioadei de
durabilitate, cât și după finalul acesteia. Rezultatele evaluărilor ar trebui utilizate la
proiectarea viitoarelor scheme de sprijin din partea UE pentru întreprinderi.
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•

Comisia ar trebui să se asigure că statele membre aplică, în mod consecvent, măsuri
corective clare, inclusiv mecanisme de recuperare, ori de câte ori proiectele nu respectă
cerințele legale de la nivelul UE privind durabilitatea.

•

Acolo unde statele membre au stabilit ținte obligatorii la nivel de proiect, ele ar trebui
să stabilească și măsuri corective clare și să le aplice în mod consecvent.
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INTRODUCERE
Investițiile productive și sprijinirea întreprinderilor de către FEDR
Obiectivele de politică ale UE
1.

De mai bine de 15 ani, stimularea productivității, a spiritului antreprenorial,

a competitivității, a creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a inovării s-a situat în
centrul eforturilor Uniunii de a încuraja progresul său economic. Sprijinul pentru investiții în
întreprinderi în regiunile europene a fost încorporat în două strategii majore ale UE:
•

Strategia de la Lisabona din 2000 1, al cărei obiectiv era ca Uniunea Europeană să devină
„cea mai competitivă și mai dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume,
capabilă de o creștere economică sustenabilă, cu locuri de muncă mai bune și mai
numeroase și cu o coeziune socială mai puternică” și

•

Strategia Europa 2020 2, care, începând cu anul 2010, urmărește să stimuleze creșterea
economică și ocuparea forței de muncă prin diferite inițiative emblematice, una dintre
acestea fiind axată pe politica industrială vizând îmbunătățirea mediului de afaceri și
având, în special, ca grup-țintă IMM-urile.

Sprijinul din FEDR acordat întreprinderilor
2.

Strategiile UE pentru regiunile europene sunt puse în aplicare printr-o combinație de

fonduri naționale și fonduri structurale europene (începând din 2014: fondurile structurale și
de investiții europene sau fondurile ESI). Cel mai important dintre aceste fonduri, Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR), a furnizat finanțare pentru investiții directe în
întreprinderi de diferite tipuri și dimensiuni.

1

A se vedea Concluziile Președinției Consiliului European de la Lisabona, 23-24 martie 2000
(denumită și „Agenda de la Lisabona”).

2

COM(2010) 2020 final din 3 martie 2010: „EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru
o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”.
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3.

În perioada 2000-2013, reglementările privind FEDR 3 prevedeau că fondurile ar trebui

să contribuie la finanțarea de investiții productive pentru a se crea și garanta locuri de
muncă sustenabile, prin măsuri care să încurajeze și dezvoltarea locală și regională. Comisia
definește investițiile productive drept investiții în capital fix sau în active necorporale în
cadrul întreprinderilor, care urmează să fie folosite pentru producția de bunuri și servicii,
contribuind astfel la formarea brută de capital și la ocuparea forței de muncă. Scopul acestor
măsuri a fost în principal, dar nu în mod exclusiv, acela de a sprijini IMM-urile.
4.

În principiu, sfera de aplicare a FEDR pentru perioada 2014-2020 este limitată la sprijinul

pentru crearea și garantarea unor locuri de muncă sustenabile în cadrul IMM-urilor. Totuși,
în mod excepțional, marile întreprinderi pot beneficia și ele de investiții productive, cu
condiția ca acestea să implice cooperarea cu IMM-uri și să contribuie la consolidarea
cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării sau să sprijine trecerea la o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon 4.
Sprijin financiar substanțial acordat de FEDR pentru investiții productive
5.

Sprijinul direct pentru întreprinderi și inovare acordat de FEDR în perioada 2000-2020

este prevăzut să se ridice la aproape 143 de miliarde de euro. Aceasta înseamnă că, în
ansamblu, sectorul privat a beneficiat de aproximativ o treime din suma totală a fondurilor
FEDR. Figura 1 prezintă alocările pentru investiții productive în perioada 2000-2020, iar
detaliile privind fiecare stat membru sunt prezentate în anexa I. În funcție de statele
membre și de regiuni, rata de cofinanțare din FEDR a variat, în general, între 25 % (în
regiunile relativ bogate) și 85 % (în regiunile mai sărace).

3

Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1261/1999 din 21 iunie 1999 privind Fondul
european de dezvoltare regională (JO L 161, 26.6.1999, p. 43) și articolul 3 din Regulamentul
(CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul
european de dezvoltare regională (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

4

Articolul 3 din 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
(JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

13

Figura 1 – Alocările din FEDR pentru investiții productive în perioada 2000-2020
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Sursa: Comisia Europeană.

Gestiunea partajată a programelor din cadrul FEDR
6.

Proiectele din cadrul fondurilor structurale sunt cofinanțate de la bugetul UE și de către

autoritățile naționale sau regionale. Finanțarea proiectelor face obiectul unor norme și
condiții prevăzute parțial la nivelul UE și parțial la nivelul statelor membre. Astfel, gestiunea
fondurilor este partajată. În cadrul gestiunii aferente FEDR, autoritățile de management au
elaborat programe operaționale, au gestionat implementarea acestora, au instituit și au
utilizat sisteme proprii de gestiune și de control și au transmis Comisiei rapoarte anuale de
implementare. În cadrul activităților lor cotidiene de gestiune, aceste autorități erau
responsabile de selecția proiectelor, precum și de monitorizarea, implementarea, verificarea
și evaluarea lor 5.
7.

Comisia a publicat, la rândul ei, orientări pentru elaborarea programelor operaționale,

apoi a aprobat aceste programe și a supravegheat instituirea și funcționarea sistemelor de

5

Informații privind sistemele de gestiune și de control ale UE pentru asistența acordată în cadrul
FEDR în perioada 2000-2020 sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/.
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gestiune și de control în statele membre. În special, Comisia a monitorizat implementarea
programelor operaționale, în principal prin intermediul rapoartelor de implementare ale
statelor membre și prin participarea în comitete de monitorizare. În plus, Comisia a putut
solicita informații specifice (inclusiv referitor la selecția proiectelor de la autoritățile de
management) în orice moment până la închiderea finală a programelor.
Durabilitatea rezultatelor proiectelor
Conceptul de durabilitate
8.

În cazul auditului de față, Curtea definește durabilitatea drept capacitatea unui proiect

de a-și menține beneficiile pe o perioadă îndelungată ulterior finalizării acestuia. Principalul
element care indică faptul că un proiect a obținut realizări și rezultate durabile este fluxul
continuu de beneficii nete pe care îl generează și după finalizarea sa, atât în cursul perioadei
legale de durabilitate, cât și ulterior acesteia (a se vedea punctele 12-15). Investițiile
productive cofinanțate ar trebui să genereze o rentabilitate financiară și economică
a costurilor, să sporească producția, productivitatea, ocuparea forței de muncă,
competitivitatea și spiritul antreprenorial și să stimuleze inovarea. De asemenea,
operațiunile sprijinite ar trebui să ofere beneficii pe termen lung în regiunile în care sunt
localizate.
9.

În contextul prezentului audit, realizările ar trebui înțelese ca fiind livrabilele unui

proiect (activități, servicii, exploatarea instalațiilor rezultate în cadrul proiectului, cunoștințe
și competențe). Rezultatele constau în schimbările care se produc la nivelul destinatarilor
direcți la finalul participării lor la o intervenție (de exemplu, creșterea producției,
a productivității, a vânzărilor, a cifrei de afaceri sau a exporturilor; spirit antreprenorial și
competitivitate sporite; introducerea unor produse sau servicii noi; crearea sau menținerea
unor locuri de muncă pe termen lung), precum și în efectele pozitive ale proiectelor la nivelul
regiunilor vizate.
10. În unele dintre rapoartele sale anterioare 6, Curtea a evidențiat unele riscuri privind
durabilitatea infrastructurilor finanțate de UE, inclusiv unele probleme legate de menținerea
6

Raportul special nr. 9/2010, intitulat „Cheltuielile UE din cadrul măsurilor structurale privind
alimentarea cu apă pentru consumul casnic sunt efectuate în mod optim?”, Raportul special
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realizărilor și a rezultatelor proiectelor. Lipsa durabilității și neacordarea unei atenții
suficiente acestui aspect al gestionării proiectelor pot diminua eficacitatea intervențiilor
publice.
11. Asigurarea durabilității presupune realizarea unei analize temeinice și dezvoltarea unei
strategii solide în faza de elaborare a unui program sau a unui proiect. Măsuri pregătitoare
importante pot fi luate încă din faza de planificare, cu scopul de a se stabili ce anume se
dorește să se obțină și să se mențină pe termen lung prin finanțarea unei anumite investiții.
Este nevoie de o monitorizare corespunzătoare atât pe parcursul ciclului de viață al unui
proiect, cât și ulterior. De asemenea, este nevoie de instituții stabile și de beneficiari din
sectorul privat care să garanteze un sprijin eficace în materie de gestiune, astfel încât să se
asigure continuitatea operațiunilor pe parcursul duratei de viață economică a proiectului.
După cum se arată într-un studiu al Parlamentului European 7, sectorul public a manifestat
doar un interes limitat pentru problema durabilității în cadrul fondurilor structurale și al
Fondului de coeziune și, prin urmare, datele disponibile sunt incomplete atunci când este
vorba de durabilitatea rezultatelor proiectelor cofinanțate de FEDR.
Cadrul de reglementare
12. Regulamentul UE privind FEDR prevede o cerință legală privind durabilitatea. În general,
aceasta impune întreprinderilor să mențină realizările proiectului/activele achiziționate
pentru o perioadă de cinci ani (sau trei ani, în mod excepțional, pentru IMM-uri 8, în cazul

nr. 2/2015, intitulat „Fondurile acordate de UE pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane
din bazinul hidrografic al Dunării: sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajuta statele
membre să îndeplinească obiectivele politicii UE în domeniul apelor uzate”, și Raportul special
nr. 6/2014, intitulat „Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor politicii de coeziune pentru
producerea de energie din surse regenerabile – a permis acesta obținerea unor rezultate
bune?”.
7

Studiul intitulat Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for businesses
under Structural and Cohesion Funds (Aspectul durabilității în evaluarea eficacității sprijinului
pentru întreprinderi în cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune), comandat de
Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European, 2013.

8

IMM-urile sunt întreprinderile care au mai puțin de 250 de angajați și care au o cifră de afaceri
anuală ce nu depășește 50 de milioane de euro și/sau care prezintă un bilanț anual total ce nu
depășește 43 de milioane de euro. Această definiție se aplică la nivelul tuturor sectoarelor și
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statelor membre care au dispus astfel în acest sens), pentru a evita recuperarea cofinanțării
acordate prin FEDR. Întrucât această cerință legală privind durabilitatea se aplică doar
realizărilor/activelor achiziționate și acoperă o perioadă de maximum cinci ani, ea diferă de
conceptul de durabilitate care este explicat mai sus și care este utilizat în cadrul acestui
audit.
13. În timp, cerința privind durata perioadei de durabilitate a devenit mai strictă. În
perioada 2000-2006, autoritățile de management aveau obligația de a recupera cofinanțarea
corespunzătoare din FEDR și de a informa Comisia în acest sens în cazul în care un proiect
suferea o modificare substanțială 9 în termen de cinci ani de la data deciziei de acordare
a grantului. În perioada 2007-2013 10, cerințele legale au fost similare, însă data de la care
perioada de cinci ani era calculată nu mai era data deciziei de acordare a grantului, ci data
finalizării proiectului. În plus, era prevăzută, ca element nou, o sancțiune pentru
întreprinderile pentru care se constata că își transferaseră o activitate productivă în
interiorul unui stat membru sau dintr-un stat membru în altul.
14. În 2010, sfera de aplicabilitate a cerinței privind durabilitatea a fost redusă la operațiuni
ce cuprindeau exclusiv investiții în infrastructură sau investiții productive. În plus, pentru
a ușura sarcina beneficiarilor în perioada ulterioară crizei economice, a fost introdusă
o excepție de la aceste cerințe în cazul încetării activității productive ca urmare a unui
faliment fără caracter fraudulos 11.

include și microîntreprinderile. Pentru definiția IMM-urilor, a se vedea
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_ro.
9

A se vedea articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999. Prin modificare
substanțială a unui proiect se înțelege o modificare „care îi afectează natura sau condițiile de
punere în aplicare sau care oferă unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit” și
care, totodată, „rezultă fie dintr-o schimbare în natura proprietății asupra unui articol de
infrastructură, fie din modificarea locației unei activități productive”.

10

A se vedea articolul 57 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 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25).

11

Regulamentul (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2010 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 158, 24.6.2010, p. 1).
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15. O altă inovație importantă la nivelul cerințelor legale în materie de durabilitate în cadrul
fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 constă în dispozițiile mai stricte privind momentul
de început al perioadei de durabilitate, și anume prin raportarea la data plății finale din
cadrul proiectului sau, alternativ, la data stabilită în decizia privind ajutorul de stat. În plus,
cofinanțarea din partea UE trebuie rambursată dacă activitatea productivă este relocată în
afara UE în următorii zece ani, cu excepția cazului în care beneficiarul este un IMM 12. Logica
de intervenție pentru investițiile productive din cadrul FEDR, inclusiv aspectele legate de
durabilitate, sunt detaliate în anexa II.
SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI
16. Auditul s-a desfășurat în perioada iulie 2016-iunie 2017 și a urmărit să stabilească dacă
proiectele FEDR pentru investiții productive în întreprinderi au fost astfel gestionate încât să
se asigure durabilitatea realizărilor și a rezultatelor.
17. În prima parte a raportului, Curtea analizează durabilitatea realizărilor și, în a doua
parte, se concentrează asupra aspectului privind durabilitatea rezultatelor (directe și
indirecte). Curtea a evaluat durabilitatea la finalul perioadei legale de durabilitate și la
momentul auditului. În partea a treia, Curtea a identificat principalele motive pentru care
investițiile productive nu aveau un caracter durabil, precum și bunele practici observate în
cadrul auditului. În acest sens, Curtea a examinat rolul autorităților responsabile de la nivelul
statelor membre și al Comisiei. Aceasta a presupus analiza programelor operaționale ce au
stat la baza proiectelor auditate, precum și examinarea proceselor de monitorizare, de
raportare și de evaluare a proiectelor. În ultima parte, Curtea analizează posibilele
îmbunătățiri ce ar putea fi aduse în materie de durabilitate pentru perioada de
programare 2014-2020. De asemenea, Curtea examinează modificările aduse

12

Articolul 71 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 (JO L 347,
20.12.2013, p. 320).
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reglementărilor privind fondurile ESI în perioada 2014-2020 în vederea creșterii potențialului
rezultatelor de a avea un caracter durabil.
18. Curtea a examinat 41 de proiecte de investiții productive finalizate și cofinanțate prin
FEDR, din cadrul a opt programe operaționale implementate în Austria, Republica Cehă,
Germania, Italia și Polonia în perioada 2000-2013, proiecte a căror perioadă de durabilitate
s-a încheiat între 2006 și 2018. Toate proiectele fuseseră auditate anterior de către Curte în
contextul declarației de asigurare a acesteia privind conformitatea cu cerințele de
reglementare. Ele au fost selectate pe baza dimensiunii eșantionului extras în cadrul
auditului anterior pentru statele membre vizate și pe baza dimensiunii lor financiare.
Majoritatea proiectelor corespundeau unor investiții în active pentru întreprinderi din
diferite sectoare de producție (de exemplu, produse din oțel sau din piatră, piese auto,
echipamente sanitare, aplicații industriale), din sectorul energiei (cărbune, surse
regenerabile de energie) și din sectorul turismului (hoteluri). Unele dintre proiecte au
implicat investiții în cercetare și dezvoltare. Proiectele se ridicau la valori cuprinse între 0,1 și
91,7 milioane de euro. Beneficiarii erau de regulă întreprinderi mici sau mijlocii. O listă
a proiectelor auditate și a programelor operaționale prin care acestea au fost finanțate este
prezentată în anexa III.
OBSERVAȚII
Realizările proiectelor auditate au fost în cea mai mare parte durabile
19. Pentru proiectele auditate, Curtea a verificat mai întâi dacă toate realizările preconizate
fuseseră obținute conform planificării. Apoi, Curtea a evaluat dacă acestea fuseseră
într-adevăr menținute în amplasamentele lor inițiale și nu fuseseră cedate, integral sau
parțial, în timpul perioadei de durabilitate obligatorii din punct de vedere legal (trei,
respectiv cinci ani), aceasta însemnând că ele nu puteau fi vândute, iar activitățile economice
corespondente nu puteau fi relocate nici în interiorul, nici în afara UE. De asemenea, Curtea
a verificat dacă ele fuseseră utilizate în același loc de producție, cu excepția cazului în care
fuseseră înlocuite cu active care aveau cel puțin aceeași valoare de piață și care fuseseră
achiziționate pe cheltuiala beneficiarului proiectului.

19

20. În toate regiunile UE în care auditul a fost desfășurat, condițiile legale în materie de
durabilitate aplicate în cadrul programelor operaționale au fost în general conforme cu
reglementările relevante ale UE 13. Curtea nu a identificat modificări sau schimbări
substanțiale în ceea ce privește natura proprietății sau încetarea activității de producție
înainte de finalul perioadei de durabilitate decât într-un singur proiect dintre toate
proiectele auditate.
21. În general, proiectele examinate obținuseră înainte de finalizarea lor realizările
preconizate 14. De regulă, acestea din urmă constau în achiziționarea de instalații pentru
fabricarea sau producția de bunuri, cum ar fi hale de producție și linii de producție, inclusiv
echipamente și utilaje folosite în diferite sectoare industriale (de exemplu, în sectorul
alimentar, al produselor chimice, al produselor din plastic și din metal, al echipamentelor
sanitare, al pieselor auto, al instalațiilor de producție de energie/energie din surse
regenerabile sau al pieselor din cadrul unor astfel de instalații). Întreprinderi din sectorul
serviciilor sau al turismului au beneficiat și ele de granturi, de exemplu sub formă de sprijin
pentru imprimerii și pentru renovarea sau construcția unor hoteluri. Caseta 1 ilustrează
realizările a trei dintre proiectele auditate, iar detalii privind fiecare proiect în parte se
regăsesc în anexa III.
Caseta 1 – Exemple de realizări ale proiectelor
Proiectul 4 (Programul operațional pentru Burgenland/Austria) – Achiziționarea unui sistem de
vopsire cu pulberi de către un IMM care fabrică mobilier de birou
Costul total al investiției: 1 milion de euro.
Valoarea grantului: 0,15 milioane de euro, din care 0,13 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada august 2007-martie 2008.
Principala realizare a proiectului a constat în achiziția unui echipament de tăiere cu laser și a unui
sistem de vopsire cu pulberi, pentru aplicarea unor straturi de foarte bună calitate și extrem de
rezistente la zgârieturi, la impact și la coroziune.

13

Perioada 2000-2006: articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999;
perioada 2007-2013: articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006; perioada 2014-2020:
articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

14

Realizările au fost obținute parțial doar în cadrul a trei dintre proiectele auditate (1, 20 și 27). De
exemplu, în cadrul programului operațional central din Italia, proiectul 27, o linie de producție
pilot nu fabricase numărul planificat de produse (piese pentru corpuri de iluminat organice).
Prin urmare, realizările științifice au fost obținute doar parțial, întrucât spațiul în care s-au
utilizat corpuri de iluminat organice fusese redus.

20
Proiectul 20 (Programul operațional pentru Saxonia/Germania) – Instalarea unui nou centru de
producție și de cercetare-dezvoltare pentru testarea inovatoare și certificarea produselor nou
dezvoltate din sectorul hidraulic de către un IMM nou înființat
Costul total al investiției: 6,2 milioane de euro.
Valoarea grantului: 2,8 milioane de euro, din care 1,4 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada martie 2009-februarie 2012.
Realizarea proiectului a constat în întreprinderea nou înființată care oferea servicii de testare și de
certificare și diverse alte servicii întreprinderilor terțe care doresc să dezvolte și să comercializeze
produse noi de înaltă tehnologie în sectorul hidraulic.
Proiectul 8 (Programul operațional regional din Republica Cehă) – Revitalizarea unui sit dezafectat
și construcția unui hotel de către o întreprindere familială într-un oraș turistic
Costul total al investiției: 2,9 milioane de euro.
Valoarea grantului: 1 milion de euro, din care 0,8 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada iulie 2008-septembrie 2009.
Realizarea proiectului a constat în construcția unui nou complex hotelier cu 160 de paturi, inclusiv în
certificarea spațiilor de cazare în Republica Cehă. Lucrările de construcție au inclus revitalizarea unui
sit dezafectat din centrul unui oraș.

22. În general, la finalul perioadei legale de durabilitate, activele se aflau efectiv la locurile
de producție. Activele nu fuseseră vândute și activitățile economice ale întreprinderilor nu
fuseseră relocate. În majoritatea cazurilor, ele fuseseră întreținute în mod adecvat și utilizate
în mod eficace, în concordanță cu nevoile întreprinderilor, pe tot parcursul perioadei de
durabilitate (a se vedea figura 2). A existat un singur caz 15 în care o instalație nu mai era în
funcțiune, aceasta din cauza falimentului întreprinderii respective. În alte trei cazuri 16,
activele (echipamente de producție, calculatoare, programe informatice) nu erau utilizate în
integralitate sau liniile de producție nu erau operaționale, din cauza lipsei de mentenanță din
partea proprietarilor, din cauza faptului că progresele economice din sectorul respectiv nu
fuseseră luate în calcul sau din cauza modificărilor aduse legislației relevante din domeniul
energiei.

15

Proiectul 1.

16

Proiectele 20, 27 și 33.
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Figura 2 – Existența și utilizarea realizărilor proiectelor la finalul perioadei de durabilitate și
la momentul auditului
Existența și utilizarea realizărilor, la finalul perioadei de
durabilitate
Existența și utilizarea realizărilor, la momentul auditului
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Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile de
management sau de întreprinderile beneficiare.

23. De asemenea, la momentul efectuării vizitelor la fața locului de către Curte, activele se
aflau încă în uz în cadrul a 31 de proiecte. În nouă cazuri 17, acestea fie nu erau utilizate deloc
sau erau utilizate doar parțial, fie fuseseră înlocuite cu alte echipamente după finalul
perioadei legale de durabilitate – care, pentru IMM-uri, era adesea de numai trei ani de la
încheierea proiectului. Este posibil ca un astfel de comportament antreprenorial să fi avut la
bază motive valide, cum ar fi necesitatea înlocuirii utilajelor sau a sistemelor informatice ca
urmare a uzurii sau a deprecierii lor, achiziționarea unor echipamente mai moderne cu
o valoare de piață cel puțin egală sau modificări ale legislației relevante în domeniul energiei.
De exemplu, în cazul unuia dintre proiecte 18, echipamentul a fost înlocuit imediat după
finalul perioadei legale de durabilitate din cauza costurilor ridicate de exploatare.
Majoritatea proiectelor auditate au generat rezultate durabile, însă nu acesta a fost cazul
pentru o cincime din acestea
24. Într-o primă etapă, Curtea a verificat dacă, la momentul finalizării lor, proiectele
auditate obținuseră rezultatele directe preconizate. Apoi, Curtea a analizat situația existentă
la momentul auditului, pentru a evalua dacă rezultatele respective fuseseră menținute de
17

Proiectele 1, 10, 14, 20, 26, 27, 32, 33 și 35. În cazul unui proiect (25), nu s-a putut evalua, la
momentul auditului, dacă realizările scontate existau efectiv. Activele din cadrul proiectului 10
nu se aflau în uz imediat după finalul perioadei de durabilitate, cele din cadrul proiectului 14, nu
se aflau în uz nici la un an de la finalul perioadei de durabilitate, iar cele din cadrul
proiectului 35, nici după trei ani și jumătate de la finalul perioadei de durabilitate.
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Proiectul 10.

22

proprietarii proiectelor pentru o perioadă cât mai îndelungată, astfel încât să genereze un
maximum de beneficii posibile mult după încheierea proiectului. În acest demers, Curtea
a luat în considerare și situația economică a întreprinderilor, în raport cu cea a piețelor pe
care acestea își desfășoară activitatea și cu alți factori exogeni care ar putea avea un impact
asupra beneficiilor potențiale. Criteriile de evaluare sunt explicate în detaliu în anexa IV.
Durabilitatea rezultatelor directe a fost adecvată pentru aproximativ jumătate din
proiectele auditate
25. Curtea a verificat dacă proiectele auditate au urmărit rezultate directe diverse, cum ar fi
îmbunătățirea accesului la finanțare, creșterea producției și a productivității, crearea de
locuri de muncă, creșterea vânzărilor, a cifrei de afaceri sau a exporturilor, diversificarea
structurilor întreprinderilor, îmbunătățirea imaginii întreprinderii, introducerea unor
produse sau servicii noi și altele (de exemplu, intensificarea cooperării cu alte instituții în
vederea dezvoltării inovării și a competitivității), pe baza informațiilor disponibile la
autoritățile de management 19. Curtea a evaluat durabilitatea rezultatelor directe la finalul
perioadei de durabilitate și la momentul auditului pe baza informațiilor colectate de la
beneficiari (a se vedea figura 3).
Figura 3 – Durabilitatea rezultatelor directe ale proiectelor

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile de
management sau de beneficiarii proiectelor.

26. Până la finalul perioadei legale de durabilitate (care, pentru proiectele auditate, a fost
între 2006 și 2018 20) și pe baza informațiilor de monitorizare disponibile, rezultatele existau
19

Este posibil ca aceste informații să fi fost uneori limitate, deoarece auditul Curții a avut loc după
finalul perioadei de arhivare aplicabile pentru aceste documente.

20

Pentru cazurile în care data de încheiere a perioadei de durabilitate era ulterioară momentului
de desfășurare a auditului, evaluarea Curții are la bază doar informațiile disponibile la
momentul auditului.
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integral (și pe tot parcursul perioadei de durabilitate) în cazul a 14 proiecte și parțial în cazul
a șapte proiecte (a se vedea figura 3). Cu toate acestea, pentru aproape jumătate din totalul
proiectelor (19), această evaluare nu a fost posibilă fie deoarece autoritățile de management
nu colectaseră datele de monitorizare necesare (a se vedea și punctele 73-75), fie deoarece
documentele relevante nu mai erau disponibile din cauza expirării perioadei de arhivare (în
cazul proiectelor din cadrul programelor operaționale din Apulia și Burgenland).
27. Curtea a observat doar câteva exemple în care monitorizarea a permis colectarea unor
date mai detaliate privind rezultatele proiectelor. De exemplu, autoritatea de management
responsabilă de programul operațional din Polonia a monitorizat și a evaluat obținerea
rezultatelor proiectelor cu ajutorul diferitor indicatori financiari și de performanță, cum ar fi
veniturile, valoarea bunurilor produse ca urmare a proiectului, reducerea emisiilor etc. 21. De
asemenea, pentru alte șase proiecte din Saxonia și din Saxonia Inferioară 22, au fost măsurate
creșterea cifrei de afaceri în afara regiunii și creșterea exporturilor.
28. Cu toate acestea, întrucât majoritatea autorităților de management s-au axat exclusiv
pe crearea de locuri de muncă (unul dintre principalele obiective ale programelor
operaționale), ele nu au colectat informații privind alte beneficii (economice) relevante care
este posibil să fi fost generate de proiecte. Prin urmare, o evaluare cuprinzătoare
a realizărilor efective ale proiectelor și a durabilității acestora nu a fost întotdeauna fezabilă
doar pe baza informațiilor de monitorizare.
29. La momentul vizitelor la fața locului realizate de Curte, precum și pe baza informațiilor
suplimentare furnizate de beneficiari și de autoritățile de management, Curtea a constatat
că rezultatele directe erau durabile în cazul a 21 de proiecte, doar parțial durabile în cazul a
11 proiecte și precare sau complet lipsite de durabilitate în cazul a opt proiecte 23 (pentru
mai multe detalii, a se vedea anexa III).
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Proiectele 33, 35, 39, 40 și 41.

22

Proiectele 16, 17, 19, 21, 23 și 24.

23

Într-un caz, evaluarea nu a fost posibilă din cauza lipsei de informații (proiectul 25).
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30. Ca beneficii secundare, proiectele au permis întreprinderilor beneficiare să își
restructureze sau să își modernizeze activele productive, să își adapteze și să își diversifice
portofoliile de produse și să își mărească productivitatea și, astfel, profitabilitatea, ceea ce,
în final, le-a ajutat să își dezvolte poziția pe piață. Caseta 2 ilustrează un exemplu de proiect
în care rezultatele obținute și durabilitatea lor au fost adecvate. Un alt beneficiu secundar a
fost, potrivit întreprinderilor beneficiare, îmbunătățirea imaginii și, prin urmare, o mai bună
fidelitate a clienților.
Caseta 2 – Exemplu de proiect cu o durabilitate adecvată a rezultatelor directe
Proiectul 17 (programul operațional din Saxonia Inferioară/Germania) – Preluarea de către un
IMM a unei fabrici de producție de produse alimentare vegane, amenințată cu închiderea, și
efectuarea de investiții în aceasta
Costul total eligibil al investiției: 10 milioane de euro.
Valoarea grantului: 1,6 milioane de euro, din care 1,1 milioane de euro din FEDR.
Numărul locurilor de muncă create:
•
până la finalul proiectului – ianuarie 2011: 68 de locuri de muncă permanente (comparativ cu 61
preconizate),
•
în iunie 2016: 81 de locuri de muncă.
Dacă se ia în calcul doar finanțarea publică acordată, firma a investit mai puțin de 20 000 de euro per
loc de muncă salvat sau nou creat. În plus, locurile de muncă existente în cadrul întreprinderii
preluate de firma beneficiară nu ar fi putut fi salvate, din cauza procedurilor de insolvență.
Alte rezultate directe obținute:
•
accesul la finanțare, inclusiv la împrumuturi;
•
creșterea productivității și a volumului de producție;
•
creșterea cifrei de afaceri și a vânzărilor către alte regiuni, precum și a exporturilor;
•
diversificarea gamei de produse;
•
atragerea unor clienți noi și extinderea bazei de clienți;
•
o mai bună imagine a companiei.

31. În unele cazuri 24, beneficiarii s-au bucurat de un acces îmbunătățit la finanțare și la
împrumuturi. Acest lucru le-a permis să efectueze investiții mai ambițioase și, în final, să
obțină rezultate mai bune. S-au realizat investiții suplimentare utilizându-se, pe lângă
activele subvenționate, resurse proprii ale întreprinderilor. Potrivit unora dintre beneficiarii
auditați, proiectele le-au sporit semnificativ viabilitatea economică pe termen lung. În mai
multe cazuri 25, condițiile de piață în general dificile sau repercusiunile dure ale crizei
economice aduseseră unele dintre întreprinderi în pragul insolvenței. În astfel de cazuri,
24

Proiectele 4, 7, 10, 11, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 33 și 37.
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Proiectele 11, 18, 23 și 37.
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potrivit beneficiarilor, proiectele au jucat un rol-cheie, ajutându-i să își poată continua
activitățile comerciale (a se vedea exemplele din caseta 3).
Caseta 3 – Exemple de proiecte care au ajutat întreprinderile să depășească perioadele economice
dificile
Proiectul 37 (programul operațional din Polonia) – Achiziția unor echipamente: programe
informatice și utilaje de producție
Costul total al investiției: 0,3 milioane de euro.
Valoarea grantului: 0,1 milioane de euro din FEDR.
Implementat în perioada ianuarie 2007-mai 2008.
Întreprinderea este specializată în fabricarea de jucării din plastic și de piese metalice pentru
industria auto. Proiectul a contribuit la:
•
asigurarea accesului la resurse financiare suplimentare: sub rezerva obținerii grantului,
întreprinderea a beneficiat de un împrumut bancar pentru finanțarea întregului proiect; și
•
la modernizarea proceselor de proiectare și de fabricație ale întreprinderii.
Astfel, întreprinderea:
•
a putut depăși probleme economice deosebit de grave;
•
și-a putut diversifica portofoliul de produse și baza de clienți (inclusiv în străinătate); și
•
a putut crea 24 de locuri de muncă noi.
În 2016, indicatorii economici ai întreprinderii (cifra de afaceri, numărul de angajați) au prezentat
rezultate favorabile.
Proiectul 11 (programul operațional din Republica Cehă) – Proiect vizând un consum redus de
energie: instalarea unui nou sistem de încălzire într-o întreprindere de producție
Costul total al investiției: 0,2 milioane de euro.
Valoarea grantului: 0,2 milioane de euro, din care 0,1 milioane de euro din FEDR.
Implementat în perioada februarie 2009-octombrie 2010.
Proiectul a contribuit la protecția mediului, întrucât economiile de energie au dus la o reducere
a emisiilor de dioxid de carbon.
Proiectul a fost oportun, ajutând întreprinderea să depășească o perioadă economică foarte dificilă.
De asemenea, el a contribuit la activitatea economică și la dezvoltarea din cadrul regiunii.
La momentul auditului Curții, toate aceste rezultate existau în continuare în cadrul întreprinderii.

Cu toate acestea, pentru aproximativ o cincime din proiectele auditate, rezultatele directe
nu au fost durabile, iar în cazul a aproximativ un sfert din proiectele auditate, ele au fost
doar parțial durabile
32. După cum s-a arătat deja la punctul 29, la momentul efectuării vizitelor sale la fața
locului, Curtea a identificat probleme legate de durabilitate în cazul a 19 proiecte: pentru opt
proiecte (o cincime din proiectele auditate), rezultatele nu au fost durabile (uneori nu au
durat nici măcar până la finalul perioadei de durabilitate 26 sau au mai durat doar puțin timp
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Proiectul 1.
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după aceasta 27), iar pentru 11 proiecte, ele au fost doar parțial durabile (a se vedea
exemplele din caseta 4). Chiar dacă proiectele inovatoare (de exemplu, proiectul 1) de pe
piețele cu dezvoltare rapidă prezintă riscuri mai mari în materie de durabilitate, aceasta nu
înseamnă că nu ar trebui să li se acorde finanțare din partea UE la fel ca celorlalte.
Caseta 4 – Exemple de proiecte care nu au generat rezultate durabile
Proiectul 14 (programul operațional din Republica Cehă) – Construcția unui centru de formare
Costul total al investiției: 1,4 milioane de euro.
Valoarea totală a grantului: 0,6 milioane de euro, din care 0,5 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada martie 2009-martie 2011.
Obiectivul proiectului: crearea unui spațiu adecvat pentru formarea personalului beneficiarului și
a partenerilor de afaceri.
La finalizarea proiectului: fusese construit un centru de formare cu mai multe săli, care a fost
menținut până la finalul perioadei de durabilitate.
La puțin timp după sfârșitul perioadei de durabilitate: clădirea a fost transformată într-o clădire de
birouri pentru uzul personalului întreprinderii, aceasta fiind, de fapt, nevoia reală a beneficiarului.
Una dintre săli era în continuare dedicată formării (cu o rată de ocupare de numai 20 % la momentul
auditului).
Clădirile noi, destinate utilizării ca spații pentru birouri, erau în mod explicit neeligibile pentru
finanțare publică la momentul selecției proiectului.
Proiectul 35 (programul operațional din Polonia) – Instalarea unei instalații de co-combustie
a biomasei, cu o putere de 200 MW
Costul total al investiției: 2,3 milioane de euro.
Valoarea totală a grantului: 1,1 milioane de euro, din care 0,8 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada octombrie 2006-august 2007.
Proiectul a fost inițiat într-o perioadă în care energia din surse regenerabile era puternic sprijinită
financiar prin subvenții naționale. Echipamentul achiziționat s-a aflat în uz timp de opt ani (peste
perioada de durabilitate impusă prin lege). Totuși, modificarea adusă în 2016 Legii privind energia din
surse regenerabile a redus sprijinul pentru această formă de energie. Prin urmare, în 2016,
beneficiarul nu a utilizat instalația decât într-o proporție de 16 % din capacitatea globală a acesteia.
La momentul auditului Curții, instalația nu mai genera energie din surse regenerabile.
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Cel mult un an de la finalul perioadei de durabilitate (proiectele 10, 14 și 26).
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Proiectul 26 (programul operațional din Italia) – Crearea unui centru informatic
Costul total al investiției: 9,8 milioane de euro.
Valoarea totală a grantului: 6,8 milioane de euro, din care 3,5 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada martie 2005-februarie 2008.
Obiectivul proiectului: crearea unui centru informatic de ultimă generație, care să furnizeze servicii
întregii regiuni și care să asigure cooperarea cu centrele de cercetare, cu întreprinderile și cu
organismele publice din Italia și din străinătate.
Centrul a fost creat și utilizat pentru diferite activități de cercetare. Cooperarea dintre partenerii din
cadrul proiectului nu a mai durat decât un an după finalizarea proiectului.
Principalele motive pentru care proiectul nu a asigurat durabilitatea rezultatelor au fost, pe de
o parte, faptul că prioritățile de afaceri ale proiectului s-au schimbat și, pe de altă parte, faptul că
situația financiară a unuia dintre parteneri devenise dificilă.
Organismul de implementare constatase, încă din faza de selecție, aceste două riscuri care puneau în
pericol durabilitatea, dar nu a împiedicat selectarea proiectului în vederea finanțării lui prin FEDR.
Din cauza neinvestirii în continuare în upgradarea lor, activele principale (calculatoarele în sine) nu
mai erau utilizate la momentul auditului.

33. În trei cazuri 28, existau unele motive valide care explicau lipsa durabilității sau care se
aflau în afara controlului beneficiarului, de exemplu evoluții ale piețelor sau ale legislației
naționale. În alte cinci cazuri 29, lipsa durabilității se datora însă deficiențelor de gestiune sau
altor probleme care își aveau rădăcinile în cadrul întreprinderilor vizate. În plus, în cazul unui
proiect 30, durabilitatea nu a putut fi evaluată din cauza unei schimbări legate de proprietate
la nivelul beneficiarului.
34. Una dintre trăsăturile comune ale programelor operaționale în temeiul cărora au fost
implementate proiectele auditate se referea la crearea sau la menținerea de locuri de muncă
la nivelul întreprinderilor deja existente și la nivelul întreprinderilor noi, prin îmbunătățirea
productivității, a profitabilității și a inovării acestora. Acest indicator, însoțit de valori-țintă
corespondente, a fost stabilit pentru 29 dintre cele 41 de proiecte examinate (a se vedea
anexa III pentru mai multe detalii). În cazul celorlalte 12 proiecte, fie informațiile privind
rezultatele lor nu erau complete, fie principalul lor scop era acela de a aborda aspecte de
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Proiectul 1 (falimentul beneficiarului din cauza intensificării concurenței pe piața celulelor
solare), proiectul 10 (mediu dificil în sectorul economic respectiv) și proiectul 35 (modificări ale
legislației privind energia din surse regenerabile).
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Proiectele 5, 7, 14, 26 și 32.

30

Proiectul 25.
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mediu și de a reconverti vechi industrii, astfel încât, în aceste cazuri, ocuparea forței de
muncă nu a fost o prioritate și, prin urmare, nu a fost măsurată.
35. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă, pe lângă cerințele în materie de
durabilitate prevăzute în legislația UE, dispozițiile naționale (după caz) au impus
întreprinderilor beneficiare, prin acordurile de grant, să creeze un anumit număr de locuri de
muncă noi sau să mențină nivelul existent de ocupare a forței de muncă. Aceste posturi
trebuiau să fie ocupate sau, cel puțin, să fie permanent disponibile și publicate, până la
finalul perioadei de durabilitate.
36. În ansamblu, deși nu toate proiectele își atinseseră țintele în materie de ocupare a forței
de muncă până la data finalizării lor, rezultatele s-au dovedit a fi, totuși, relativ
satisfăcătoare. După cum se arată în anexa V, până la finalizarea proiectelor, ocuparea forței
de muncă crescuse, în medie, cu 7,7 % în cadrul celor 41 de proiecte auditate: 66,4 % în cazul
IMM-urilor și 3,7 % în cazul întreprinderilor mai mari. Din cauza crizei economice,
majoritatea întreprinderilor au trebuit însă să facă față unor procese de restructurare și
Curtea a constatat că locurile de muncă create adesea au dispărut după finalizarea
proiectelor (a se vedea și anexa V). De exemplu, în cadrul programului operațional din
Polonia, beneficiarul proiectului 41 a trecut prin mai multe restructurări legate de
optimizarea proceselor de producție, care, per total, au dus la o reducere semnificativă
a numărului de locuri de muncă. În cadrul programului operațional din Burgenland, locurile
de muncă aferente unui proiect nu au fost garantate și după perioada de durabilitate
a acestuia, iar un alt beneficiar a intrat în faliment. Până la jumătatea anului 2016, numărul
de angajați crescuse, în medie, cu 1 % pentru IMM-uri comparativ cu situația de la finalul
proiectului, însă scăzuse cu 6 % în cazul întreprinderilor mai mari (a se vedea și anexa V).
37. Acolo unde autoritățile de management stabiliseră plafoane de subvenționare
a costurilor per loc de muncă creat, exista probabilitatea ca raportul costuri-eficacitate al
granturilor (măsurat prin raportul dintre costul total al investiției și fiecare loc de muncă
creat) să fie mai mare. Dacă cheltuielile suportate de beneficiari depășeau aceste plafoane,
grantul nu le mai era acordat. Astfel, beneficiarii s-au văzut obligați să acorde o atenție mai
mare amplorii investițiilor lor. Cu toate acestea, Curtea a constatat că astfel de plafoane au
fost utilizate doar în cazul celor două programe operaționale din Germania.
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38. În ceea ce privește perspectivele economice ale întreprinderilor beneficiare analizate,
două dintre acestea 31 își încetaseră activitatea. În plus, la momentul auditului Curții, un total
de alte 19 întreprinderi (a se vedea anexa III) se confruntau cu incertitudini care puneau
presiune asupra viabilității lor economice viitoare, de exemplu, în ceea ce privește
restructurarea sau echilibrarea datoriilor lor sau o scădere a producției 32. De asemenea, în
unele cazuri, perspectivele economice ale întreprinderilor depindeau de rezultatul unor
proiecte de cercetare în curs și de capacitatea acestora de a genera capital suplimentar 33.
Rezultatele indirecte sunt dificil de măsurat și de corelat cu finanțarea
39. Numai întreprinderile înregistrate și situate într-o anumită regiune eligibilă pentru
finanțare din partea FEDR pot solicita acest sprijin financiar 34. Prin urmare, investițiile
productive ar trebui să genereze, în plus, beneficii mai extinse, în folosul regiunii vizate
(rezultate indirecte). Printre astfel de beneficii se pot număra creșterea ocupării forței de
muncă, un spirit antreprenorial mai accentuat și o competitivitate mai mare în regiune,
precum și îmbunătățirea condițiilor de mediu, intensificarea inovării și o îmbunătățire a ratei
de supraviețuire a întreprinderilor. În vederea asigurării coeziunii economice, un alt obiectiv
important constă în evitarea relocării activităților economice în afara regiunii de origine.
Proiectele ar trebui să aibă și efecte potențiale de propagare, de exemplu prin faptul că
stimulează comerțul pentru furnizorii sau prestatorii de servicii locali care au relații
comerciale cu întreprinderea beneficiară sau prin faptul că ajută la creșterea competențelor
sau a bazelor de cunoștințe ale acestora prin consilierea în materie de afaceri sau prin
oportunitățile de relaționare pe care le oferă.
40. Astfel de rezultate indirecte nu au fost specificate ca formând un obiectiv strategic în
niciunul dintre programele operaționale acoperite de audit. Mai mult, niciunul dintre
proiectele auditate nu a inclus astfel de rezultate indirecte printre obiectivele operaționale
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Proiectele 1 și 26.

32

Proiectele 7, 10, 28, 29, 33, 36 și 38.
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Proiectele 2, 24 și 27.
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A se vedea, de exemplu, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.
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explicite. Dată fiind lipsa unor astfel de obiective operaționale și a indicatorilor aferenți la
nivel de proiect, nu s-a putut realiza agregarea informațiilor de acest tip în vederea măsurării
rezultatelor indirecte la nivel de regiune. Întrucât autoritățile de management nu au asigurat
o măsurare și o raportare sistematică a efectelor de propagare la nivelul regiunilor, a fost
dificil să se stabilească legăturile cauzale dintre investițiile finanțate de UE în sectorul privat
și dezvoltarea regională.
41. La nivel de proiect, este, în mod inerent, dificil de stabilit dacă s-au obținut rezultate
indirecte și dacă acestea au fost durabile. De exemplu, a fost dificil să se demonstreze
cauzalitatea dintre proiectele UE și efectele lor asupra ocupării forței de muncă la nivel
regional. Contribuții la obiectivele politicii de coeziune precum inovarea, relaționarea și
partajarea de cunoștințe (a se vedea punctul 4) s-au înregistrat doar în rarele cazuri în care
proiectele au implicat colaborare sau relaționare cu instituții de învățământ superior.
42. Cu toate acestea, un anumit număr de proiecte examinate au contribuit într-adevăr la
rezultate indirecte. De exemplu, proiectele ale căror rezultate directe au fost durabile cel
puțin într-o anumită măsură (a se vedea punctele 26-31) au generat și beneficii economice
sau sociale pentru comunitățile locale sau regiunile în care erau situate, inclusiv prin
intermediul furnizorilor și al prestatorilor de servicii locali. Prin investițiile respective au fost
create locuri de muncă permanente și calificate, ceea ce a determinat totodată
o intensificare a activității economice în regiune. Printre alte rezultate indirecte s-au
numărat: reducerea poluării atmosferice și fonice și a deșeurilor 35, ameliorarea eficienței
energetice 36, revitalizarea unor situri dezafectate 37, precum și o cifră de afaceri mai mare în
afara regiunii sau creșterea exporturilor 38. În plus, în numeroase cazuri, regiunile au
beneficiat de venituri fiscale mai mari, grație investițiilor.
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Proiectele 33, 35, 36, 37, 39, 40 și 41.

36

Proiectul 11.

37

Proiectele 8, 14 și 15.

38

Proiectele 16 și 17 din cadrul programului operațional din Saxonia Inferioară și proiectele 19, 21,
23 și 24 din cadrul programului operațional din Saxonia.
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43. Totuși, în rarele cazuri în care au putut fi identificate contribuții la rezultate indirecte,
acestea nu au fost întotdeauna durabile. De exemplu, părțile interesate din regiunea Apulia
identificaseră deficiențe structurale la nivelul IMM-urilor, care, alături de dimensiunea în
general redusă a acestora din urmă, constituiau un obstacol în calea dezvoltării regionale și
a creării de locuri de muncă 39. Pentru a remedia această situație, una dintre măsurile
programului operațional impunea ca solicitanții de sprijin pentru proiecte care nu erau
întreprinderi mari să formeze consorții cu alte IMM-uri pentru a putea solicita granturi din
partea FEDR, în speranța că respectivele consorții vor continua să existe și după încheierea
proiectelor. Cu toate acestea, în două dintre proiectele auditate, acest obiectiv nu a fost
atins deoarece partenerii relevanți nu își asumaseră un angajament suficient pentru
obiectivele proiectului și deoarece consorțiul respectiv fusese format în mod artificial (a se
vedea caseta 5).
Caseta 5 – Exemple de rezultate indirecte fără caracter durabil ale proiectelor
Proiectele 29 și 31 (programul operațional din Apulia/Italia) – Proiecte implementate de consorții
de IMM-uri
În cadrul uneia dintre măsurile acestui program operațional, IMM-urile nu puteau solicita sprijin
decât sub formă de consorții, scopul fiind acela de a contribui la consolidarea lor și de a le ajuta să își
aducă aportul într-o măsură mai mare la stimularea creșterii economice.
Proiectul 29: costul total al investiției: 25 de milioane de euro.
Valoarea grantului: 16 milioane de euro, din care 8 milioane de euro din FEDR.
Proiectul 31: costul total al investiției: 5 milioane de euro.
Valoarea grantului: 3 milioane de euro, din care 1,5 milioane de euro din FEDR.
Fiecare proiect avea câte doi parteneri: o întreprindere lider și o a doua întreprindere care juca un rol
marginal. După finalizarea proiectului, întreprinderile secundare fie jucau în continuare un rol
marginal, fie nu mai erau active pe piață.
Consorțiile au fost dizolvate după un anumit timp ulterior finalizării proiectului sau în cursul
implementării acestuia.
Aceasta arată că respectivele consorții fuseseră create în mod artificial, doar cu scopul de a asigura
eligibilitatea proiectului. Prin urmare, beneficiile pentru regiune, în special creșterea economică și
locurile de muncă suplimentare, nu s-au concretizat 40.

39

A se vedea studiul elaborat de OCDE și intitulat: Italy: Key issues and policies, OECD studies on
SMEs and entrepreneurship (2014).

40

Această situație a mai fost semnalată și într-un studiu din 2014 al OCDE, intitulat: Italy: Key
issues and policies, OECD studies on SMEs and entrepreneurship.
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Programarea, selecția și monitorizarea proiectelor nu au fost axate în mod suficient pe
durabilitate
44. Pot exista numeroase motive pentru care proiectele obțin (sau nu) rezultate durabile,
precum și numeroase practici care influențează obținerea unor astfel de rezultate. Aceste
motive pot fi identificate atât la nivel de proiect, cât și la nivel strategic (sau la nivel de
program/program operațional).
Promovarea durabilității în conceperea programelor operaționale a fost precară
45. Evaluarea Curții s-a bazat pe bunele practici și pe practicile deficitare observate în
legătură cu promovarea durabilității în programele operaționale, luând inclusiv în
considerare riscurile relevante. De asemenea, Curtea a examinat măsura în care autoritățile
de management analizaseră nevoile întreprinderilor din regiunile corespondente, precum și
disfuncționalitățile de pe piață cu care acestea se confruntau. Nu în ultimul rând, Curtea
a analizat modul în care au fost puse în aplicare cerințele legale în materie de durabilitate.
46. Încă de la nivelul planificării strategice, Curtea a identificat diverse neajunsuri care ar
putea explica de ce o pondere semnificativă din proiectele auditate nu au înregistrat
rezultate durabile/de durată sau nu au înregistrat decât parțial astfel de rezultate. Atunci
când au elaborat programele operaționale, autoritățile de management nu au acționat, în
general, la un nivel suficient pentru a sprijini durabilitatea, astfel încât să fi luat măsuri
adecvate la nivel de politici și să fi impus condiții corespunzătoare care să nu se limiteze la
cadrul cerințelor legale (a se vedea punctul 12).
Durabilitatea nu a reprezentat o prioritate în cadrul programelor operaționale
47. Până în 2013, dar mai ales în perioada de programare încheiată în 2006, nu s-a pus un
accent suficient pe durabilitatea rezultatelor în cadrul programelor operaționale. Cu toate că
nu era prevăzută nicio cerință legală în acest sens, niciunul dintre programele operaționale
auditate nu a abordat totuși necesitatea de a se verifica dacă proiectele de investiții generau
rezultate durabile. Deși programele operaționale implicau obiective mai ample de dezvoltare
economică, precum creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea competitivității
regionale, ele nu au subliniat importanța rezultatelor pe termen lung. Durabilitatea nu
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reprezentase un obiectiv în cadrul programelor operaționale și nici în alte documente
strategice și nu exista niciun indicator specific care să măsoare acest aspect.
48. Nici programele operaționale, nici alte documente de planificare ale programelor
sectoriale de sprijinire a întreprinderilor nu au abordat riscurile care puteau pune în pericol
durabilitatea rezultatelor proiectelor, astfel încât ele nu prevedeau nicio măsură de atenuare
a unor astfel de riscuri. Mai mult, documentele de planificare strategică nu specificau în mod
exact nici rezultatele indirecte care erau urmărite la nivelul regiunilor, nici mecanismele
destinate măsurării acestora (a se vedea și punctele 40-43).
49. Autoritățile naționale nu au colectat statistici cu privire la ratele de supraviețuire
a întreprinderilor sprijinite cu finanțare din partea UE sau cu privire la motivele pentru care
rezultatele proiectelor nu erau durabile. Ele nu au realizat niciun fel de comparații între
succesul întreprinderilor sprijinite cu fonduri publice și cel al întreprinderilor care nu au
beneficiat de niciun fel de sprijin. Prin urmare, lipseau informații importante atunci când se
proceda la elaborarea diferitelor scheme de promovare a întreprinderilor din cadrul
programelor operaționale.
50. Principalul scop urmărit de Comisie în furnizarea de cofinanțare din partea FEDR pentru
măsuri de sprijinire a întreprinderilor a fost acela de a obține un impact economic,
durabilitatea rezultatelor investițiilor nefiind decât un aspect colateral. Astfel, principala sa
preocupare în ceea ce privește durabilitatea a fost ca cerințele prevăzute în legislația UE
referitor la acest aspect să fie îndeplinite. Comisia nu a furnizat autorităților de management
orientări cu privire la selecția și la conceperea proiectelor și nici un alt fel de sprijin pentru
promovarea durabilității rezultatelor.
Evaluările nevoilor au fost deficitare, iar nevoia reală de finanțare publică nu a fost
identificată în mod corespunzător
51. Durabilitatea presupune că finanțarea publică este utilizată pentru proiecte care pot
contribui cel mai bine la obiectivele programelor operaționale. Evaluările nevoilor contribuie
la durabilitatea globală prin faptul că permit identificarea celor mai pertinente
activități/întreprinderi pentru atingerea obiectivelor programelor operaționale, precum și
întreprinderile care au în cea mai mare măsură nevoie de finanțare publică, cele pentru care
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nu pot fi identificate soluții pe piață sau cele pentru care condițiile de piață nu sunt de
natură să ducă la mobilizarea investițiilor private necesare pentru a răspunde nevoilor lor
(„disfuncționalitate a pieței”). Atunci când beneficiarii nu ar fi avut în mod real nevoie de
sprijin public, ci, în schimb, ar fi luat aceleași decizii și în lipsa ajutorului respectiv, există un
risc sporit de efect de balast. De asemenea, un număr și mai mic de beneficiari care ar avea
în mod real nevoie de finanțare publică ar putea beneficia de ea, ceea ce înseamnă, prin
urmare, o durabilitate globală redusă.
52. Deși programele operaționale auditate includeau unele elemente ale unei evaluări
a nevoilor, niciunul dintre acestea și nici evaluările ex ante relevante care au precedat
programele operaționale nu includeau analize riguroase ale nevoilor efective ale
întreprinderilor în ceea ce privește sprijinul pentru investiții (de exemplu, ale întreprinderilor
mari comparativ cu cele ale întreprinderilor mici) în regiunile relevante. Nu s-au efectuat
analize detaliate, cercetări specifice sau activități pregătitoare similare pentru a se identifica
nevoile sectoarelor celor mai vulnerabile înainte de conceperea măsurilor de sprijin pentru
întreprinderi. S-a observat, în special, caracterul precar al evaluărilor nevoilor prezentate în
programele operaționale din Austria, Italia și Polonia în ceea ce privește sprijinul pentru
întreprinderi.
53. În mai multe cazuri (programele operaționale din Saxonia și Saxonia Inferioară și, într-o
anumită măsură, cele din Republica Cehă și din Italia), descrierea situației inițiale
a întreprinderilor din regiunile vizate era destul de cuprinzătoare, inclusiv în ceea ce privește
constrângerile specifice cu care acestea se confruntau la realizarea de investiții și la crearea
de locuri de muncă suplimentare. Alte programe operaționale nu erau însoțite de planuri
regionale clare menite să atenueze aceste constrângeri, de exemplu prin îmbunătățirea
accesului la finanțare, prin mobilizarea finanțărilor private, prin creșterea producției, a cifrei
de afaceri, a exporturilor sau a productivității și prin lansarea unor produse noi. În plus, nu
existau planuri care să precizeze în ce mod FEDR urma să producă o valoare adăugată în
generarea de schimbări pe termen lung la nivelul întreprinderilor, inclusiv prin intermediul
unor procese de restructurare mai profunde necesare în paralel cu efectele economice
asupra ocupării forței de muncă sau asupra competitivității întreprinderilor.
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54. Totodată, programele operaționale nu identificau în mod clar nevoia reală de finanțare
publică a întreprinderilor sau disfuncționalitățile de pe piață din diferitele regiuni. Prin
urmare, nu au existat explicații valide cu privire la motivul pentru care anumite întreprinderi
ar trebui să primească finanțare din partea UE pentru a investi în baza lor de active (de
exemplu, în funcție de sector, de dimensiune, de potențialul de afaceri sau de gradul de
inovare). Cu excepția programului operațional central din Republica Cehă, niciunul dintre
programele operaționale auditate nu a furnizat justificări care să demonstreze eligibilitatea
întreprinderilor mari pentru cofinanțare din partea FEDR.
55. Autoritățile de management au presupus că, practic, toate întreprinderile situate într-o
regiune de convergență sau într-o regiune cu deficiențe structurale se confruntau cu
disfuncționalități de piață și, prin urmare, aveau nevoie de sprijin public pentru investiții,
ceea ce nu este neapărat cazul în toate situațiile. În plus, programele operaționale și
proiectele de investiții nu au abordat practic alte disfuncționalități de piață decât
constrângerile (potențiale) în materie de capital sau accesul la împrumuturi, în timp ce
IMM-urile se confruntă cu alte dezavantaje 41 în comparație cu întreprinderile mai mari.
A fost neglijată nevoia unei intervenții publice care să combine asistența financiară cu un
sprijin fără caracter financiar (diagnosticare, consiliere sau acces la infrastructura de
specialitate).
56. În procesul de aprobare a programelor operaționale auditate, Comisia nu a abordat
riscul privind efectul de balast care poate afecta fondurile UE, în sensul că ar fi putut, de
exemplu, să evidențieze astfel de riscuri în cadrul programelor operaționale sau să furnizeze
îndrumări în vederea selectării unor proiecte relevante. Mai multe programe operaționale au
pus la dispoziție fonduri din partea FEDR care se adăugau la scheme naționale sau regionale
deja existente ce ofereau granturi în favoarea întreprinderilor. Bazându-se pe experiența lor
îndelungată în statele membre, aceste scheme de sprijin finanțau, în general, investiții
semnificative. Faptul că fondurile UE veneau în completarea unor investiții naționale și
41

De exemplu, o asimetrie a informațiilor relevante pentru întreprinderi, lipsa de expertiză și de
contacte, obstacole în ceea ce privește accesul pe piață și îmbunătățirea poziției lor în cadrul
lanțurilor valorice, precum și costuri ridicate asociate investițiilor în inovare sau investițiilor în
acțiuni necesare pentru mobilizarea de investiții private. Aceste probleme au fost însă abordate
într-o manieră insuficientă atunci când programele operaționale au fost concepute.
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private nu însemna însă că ele erau susceptibile să atragă un număr mai mare de propuneri
de proiecte concurente sau să determine o calitate mai bună a acestora. În plus, finanțarea
din partea UE nu a stimulat o durabilitate îmbunătățită a rezultatelor proiectelor în plus față
de cerințele legale (de exemplu, prin solicitarea unor controale și raportări mai eficiente sau
prin impunerea unor condiții mai stricte), întrucât nu era corelată cu urmărirea unor
rezultate pe termen lung.
Accentul pe cerințele legale în materie de durabilitate
57. Statele membre erau responsabile, de asemenea, de aplicarea în mod corect
a cerințelor legale ale UE în materie de durabilitate. Comisia avea responsabilitatea de
a monitoriza eforturile statelor membre depuse în acest sens și de a se asigura de
respectarea legislației UE. În statele membre care au făcut obiectul auditului, normele
privind durabilitatea rezultatelor proiectelor erau limitate la cele prevăzute în legislația UE
(a se vedea anexa VI).
58. Comisia și autoritățile de management au considerat că îndeplinirea cerințelor legale în
materie de durabilitate era suficientă 42. Pe baza acestei abordări, ele au acceptat
programele operaționale aferente perioadelor de programare 2000-2006 și 2007-2013 fără
să stipuleze condiții mai stricte care să promoveze rezultate pe termen lung, cum ar fi, după
caz, prelungirea perioadei de durabilitate dincolo de perioada minimă stipulată în
reglementări 43.
59. În final, cu câteva excepții, autoritățile de management nu au introdus în acordurile de
grant condiții esențiale referitor la obținerea unor rezultate pe termen lung. Majoritatea
acordurilor de grant nu făceau altceva decât să reitereze cerințele din legislația UE. Ele nu
impuneau condiții mai eficace care să promoveze aspectele legate de durabilitate, stabilind,
de exemplu, valori-țintă cheie obligatorii privind ocuparea forței de muncă și valori-țintă

42

În principal articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 și articolul 57 din
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

43

Cu excepția unei măsuri auditate din Italia (programul operațional din Apulia), în cazul căreia
perioada pentru care activele necorporale trebuiau menținute a fost prelungită la zece ani.
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privind nivelul de producție și de productivitate sau privind competitivitatea și inovarea, care
ar trebui să fie menținute pentru perioade minime fixe.
Lipsa punerii accentului pe durabilitate în cadrul selecției proiectelor
60. În ceea ce privește procedurile de selecție din cadrul programelor operaționale, Curtea
a analizat relevanța proiectelor în raport cu obiectivele programelor operaționale și
a examinat dacă existau criterii care puteau fi corelate cu durabilitatea și dacă aceste
eventuale criterii erau utilizate. De asemenea, Curtea a verificat dacă au fost luate în calcul
alte aspecte importante pentru durabilitatea rezultatelor, cum ar fi inovarea sau evitarea
efectului de balast.
61. Faptul că, în ansamblu, proiectele auditate concordau cu obiectivele generale ale
programelor operaționale este un bun indiciu care arată că procedurile de selecție
permiteau selectarea unor proiecte relevante. Cu toate acestea, în faza de selecție, niciunul
dintre programele operaționale acoperite de auditul Curții nu a acordat o prioritate
suficientă obținerii unor rezultate durabile. În special, riscurile la adresa rezultatelor pe
termen lung ale proiectelor și acțiunile de atenuare a acestora nu au fost decât rareori
indicate în cererile de finanțare sau în documentele legate de procedurile de selecție. De
asemenea, s-a întâmplat frecvent ca acestea să nu abordeze nici riscurile asociate efectului
de balast.
62. Deși, de regulă, criteriile de selecție prevedeau o serie de obiective și de valori-țintă
(precum dezvoltarea bazei de active a întreprinderilor, îmbunătățirea potențialului de afaceri
și a competitivității, crearea de locuri de muncă noi sau salvarea celor deja existente),
cererile de finanțare a proiectelor nu erau recompensate pentru potențialul lor de a genera
rezultate de durată. Autoritățile de management se mulțumeau, în schimb, destul de
neambițios, să evalueze doar potențialul acestora de a menține valorile-țintă pe parcursul
perioadei legale de trei, respectiv, cinci ani după finalizarea proiectului. Autoritățile de
management nu au evaluat, în faza de selecție, rezultatele economice potențiale pe termen
lung ale proiectelor.
63. De asemenea, în majoritatea cazurilor, inovarea se număra printre obiectivele principale
ale investițiilor productive în cadrul programelor operaționale examinate. Cu toate acestea,
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la evaluarea cererilor de finanțare a proiectelor, gradul de inovare al acestora a fost practic
neglijat. S-a furnizat adesea finanțare unor procese industriale relativ simple, care prezentau
un risc mai ridicat de a avea o durată scurtă de viață și care nu erau așadar de natură să
genereze rezultate durabile. Curtea a identificat în total doar opt proiecte 44 în cadrul
programelor operaționale din Italia, Saxonia și Republica Cehă în care beneficiarii investiseră
în procese sau produse industriale inovatoare. Practicile UE arată că beneficiarii sunt
încurajați să creeze produse diferențiate, inovatoare și generatoare de valoare adăugată,
pentru a asigura durabilitatea proiectelor lor. Proiectele cu un puternic potențial de inovare
și de competitivitate sunt mai viabile.
64. Riscul asociat efectului de balast nu a fost luat în considerare atunci când proiectele au
fost selectate, întrucât autoritățile de management nu au luat în calcul capacitatea
entităților private de a finanța ele însele proiectele respective sau de a suporta un procent
mai mare din costuri.
65. De exemplu, un indiciu conform căruia ar exista un efect de balast este dat de situația în
care promotorul unui proiect a demarat deja proiectul înainte de a i se atribui grantul
respectiv, așa cum s-a întâmplat în cazul a șase proiecte dintre cele auditate. În astfel de
cazuri, există riscul ca întreprinderea să fi putut realiza proiectul și fără acest sprijin sau să îi
fi fost garantată acordarea grantului înainte ca proiectul să fi fost evaluat.
66. Un alt indiciu care sugerează o posibilă pierdere datorată efectului de balast apare în
situațiile în care un beneficiar a primit mai multe granturi din partea UE în decursul unei
perioade de doar câțiva ani, iar comisia de selecție nu a ținut cont de acest lucru. Într-o astfel
de situație se află 15 dintre cele 41 de proiecte auditate. Mai mulți beneficiari au obținut mai
mult de un grant din partea FEDR în decursul unor perioade de timp relativ scurte, fără ca
solicitările lor de sprijin să fi fost supuse, fiecare în parte, unei verificări a măsurii în care
aceștia și-ar fi permis să suporte investiția din fonduri proprii 45.

44

Proiectele 12, 13, 19, 20, 24, 25, 27 și 31.

45

De exemplu, o întreprindere din Republica Cehă (proiectul 9) obținuse trei granturi în decursul
a cinci ani. Întreprinderea chiar precizase în solicitarea sa că nu ar avea nevoie de împrumuturi
sau de granturi pentru a pune în aplicare proiectul respectiv.
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67. În final, Curtea a constatat că opt dintre proiectele auditate 46 ar fi putut fi finalizate la
un nivel similar și într-un termen similar exclusiv din fondurile proprii ale întreprinderilor
respective sau apelând la împrumuturi bancare, fără să fie nevoie să beneficieze de granturi
(a se vedea figura 4). Acesta a fost în special cazul întreprinderilor care făceau parte dintr-un
grup. Prin urmare, utilizarea în acest mod a fondurilor publice a redus cuantumul investițiilor
private necesare. Mai mult, cu cât cofinanțarea acordată este mai mare, cu atât impactul
efectului de balast este mai pronunțat. Exemple de proiecte care au beneficiat de granturi
deși nu se confruntau cu disfuncționalități de piață sunt prezentate și în caseta 6.
Figura 4 – Ar fi fost proiectele implementate și fără granturile din partea UE?
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Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile de
management sau de beneficiarii proiectelor.
Caseta 6 – Exemple de proiecte care nu se confruntau cu disfuncționalități de piață
Proiectul 19 (programul operațional din Saxonia/Germania) – Extinderea unui spațiu de producție
(construcția unei hale de producție și achiziția unor utilaje și instalații specializate)
Costul total al investiției: 21,6 milioane de euro.
Valoarea totală a grantului: 5,4 milioane de euro, din care 4,1 milioane de euro din FEDR.
Proiect implementat în perioada octombrie 2011-octombrie 2013.
Proiectul a avut succes, în sensul că a reușit să ajute întreprinderea din Saxonia să se dezvolte și să
creeze locuri de muncă sustenabile.
Cu toate acestea, la momentul planificării și conceperii investițiilor în 2007-2008, nu existau
disfuncționalități de piață sau deficite financiare speciale care să fie nevoie să fie eliminate cu
ajutorul unui grant public. Întreprinderea își atinsese capacitatea totală de producție în Saxonia și
trebuia să realizeze investiții suplimentare pentru a-și putea extinde operațiunile.
Dat fiind faptul că făcea parte dintr-un grup mare de întreprinderi, ea ar fi putut efectua aceste
investiții strategice cu resurse proprii și prin contractarea unor împrumuturi.
46

Proiectele 3, 9, 14, 25, 28, 29, 31 și 41.
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Proiectele 29 și 31 (programul operațional din Apulia) – O imprimerie și un producător de piese
pentru aeronave. Costul total al investiției: 30,5 milioane de euro pentru ambele proiecte, din care
9,8 milioane de euro din FEDR
Costul total al investiției: 25,1 milioane de euro și, respectiv, 5,4 milioane de euro.
Valoarea totală a grantului: 16,6 milioane de euro (din care 8,3 milioane din FEDR) și 3 milioane de
euro (din care 1,5 milioane din FEDR).
În cazul acestor două proiecte, disfuncționalitățile de piață pe care acestea urmăreau să le elimine nu
erau evidente.
Beneficiarii fie făceau parte dintr-un grup național lider pe piață, fie din consorții de IMM-uri care se
bucurau de o poziție stabilă pe piață. În plus, veniturile beneficiarilor crescuseră în anii anteriori
depunerii solicitării de sprijin pentru proiectul respectiv.
Având în vedere situația lor financiară și poziția lor consolidată pe piață, întreprinderile beneficiare
respective ar fi putut obține împrumuturi bancare pentru finanțarea proiectelor lor.

Indicatori lipsă, iar monitorizarea proiectelor nu s-a concentrat suficient pe durabilitatea
rezultatelor
68. Pe lângă necesitatea de a se asigura că proiectele au fost implementate în conformitate
cu sfera, bugetul și calendarul lor preconizat, este important ca mecanismele de gestiune și
de monitorizare să pună accentul atât pe obținerea rezultatelor până la finalizarea
proiectului, cât și pe durabilitatea ulterioară a acestora. Cu ajutorul unor indicatori relevanți,
precum și prin intermediul monitorizării și al raportării, ar trebui să se obțină asigurarea că
întreprinderile beneficiare nu numai că au respectat cerințele legale în materie de
durabilitate, dar și că au acordat atenție rezultatelor și, pe cât posibil, le-au dezvoltat și mai
mult.
Lipsa indicatorilor
69. În programele operaționale aferente perioadei 2000-2006, indicatorii fie nu au fost
definiți, fie nu au fost definiți într-o manieră uniformă. În perioada ulterioară însă, Comisia
a solicitat autorităților de management să introducă indicatori de bază pentru realizări și
pentru rezultate. Niciunul dintre acești indicatori nu se referea însă la rezultate de durată.
Indicatorii au fost selectați de autoritățile de management pe baza strategiilor acestora
pentru programele operaționale și pe baza tipurilor de granturi și nu permiteau compararea
realizărilor între diferitele regiuni.
70. Unii dintre indicatorii de realizare nu erau suficient de preciși, ei fiind formulați doar la
un nivel mai degrabă general în documentele relevante privind proiectele din perioadele de
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programare 2000-2006 și 2007-2013. Și indicatorii de rezultat erau definiți la un nivel în
general precar, în sensul că nu specificau ce anume vizau să obțină programele de sprijin 47.
Lipsa unor indicatori relevanți, calitativi și cuantificabili pentru măsurarea realizărilor și
a rezultatelor a împiedicat realizarea unei evaluări cuprinzătoare a efectelor proiectelor (a se
vedea exemplele din caseta 7). Chiar și acolo unde indicatorii de rezultat abordau într-o
anumită măsură obiectivele directe și imediate ale proiectului, niciunul nu a fost utilizat
pentru a măsura durabilitatea rezultatelor, a activităților sau a operațiunilor proiectelor (a se
vedea și secțiunea prezentată în continuare referitor la monitorizarea proiectelor). Deși este
important să se dispună de indicatori de performanță, trebuie avut grijă să se evite ca aceștia
să fie într-un număr inutil de mare 48.
Caseta 7 – Exemple de deficiențe în stabilirea indicatorilor de performanță
Programele operaționale din Saxonia Inferioară și Saxonia făceau referire și la alte obiective
importante ale programelor, pe lângă ocuparea forței de muncă, de exemplu, la îmbunătățirea
competitivității și a inovării, a productivității, a capacității de export și a comerțului cu alte regiuni,
dar nu includeau indicatori corespondenți la nivel de proiect. Prin urmare, nu au fost colectate, la
nivelul individual al proiectelor, niciun fel de date privind astfel de realizări.
În cazul programului operațional central din Republica Cehă, măsurarea succesului programului și
a durabilității rezultatelor a fost subminată din cauza lipsei de indicatori de rezultat obligatorii, iar
raportarea privind indicatorii de rezultat fără caracter obligatoriu era deficitară. Beneficiarii aveau
posibilitatea de a renegocia (în sens descrescător) valorile-țintă stabilite dacă nu le atingeau pe
deplin.
În cadrul programului operațional din Apulia, crearea de locuri de muncă era singurul indicator
obligatoriu pentru trei dintre cele patru proiecte auditate. În cazul uneia dintre măsuri, nu fusese
stabilit niciun indicator obligatoriu (a se vedea proiectul 32). De asemenea, valorile-țintă ale
proiectelor din cadrul programului operațional central din Italia au fost reduse în cursul procesului
de aprobare (proiectele 25 și 28), ceea ce sugerează că țintele stabilite inițial nu erau realiste.
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Această situație a fost criticată și în Raportul anual pe 2016 al Curții, la punctul 6.76 din
capitolul 6 referitor la coeziune.

48

După cum a raportat Curtea în Raportul special nr. 2/2017, intitulat: „Negocierea de către
Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor din domeniul coeziunii pentru
perioada 2014-2020: cheltuielile sunt direcționate într-o măsură mai mare către prioritățile
Strategiei Europa 2020, dar sunt instituite mecanisme din ce în ce mai complexe pentru
măsurarea performanței”. Acest raport recomandă identificarea indicatorilor care sunt „cei mai
relevanți și mai în măsură să determine impactul intervențiilor UE”.

42

71. În câteva cazuri, valorile-țintă ale indicatorilor erau nerealiste: în două cazuri
(proiectele 19 și 22), valorile-țintă privind ocuparea forței de muncă au fost depășite cu
aproximativ 100 %, iar într-un caz (proiectul 11), economiile de energie care au fost obținute
au fost de aproape trei ori mai mari decât cele previzionate în documentele de planificare.
Evaluarea la jumătatea perioadei a programului operațional din Cehia a concluzionat că
diferitele valori-țintă stabilite la nivel de program operațional nu erau suficient de
ambițioase și, prin urmare, recomanda majorarea lor cu cel puțin 200 %.
Monitorizarea proiectelor nu s-a axat în mod suficient pe durabilitate
72. În pofida absenței indicatorilor, Curtea a constatat că monitorizarea punerii în aplicare
a proiectelor a fost, în general, corespunzătoare. Totuși, aceasta s-a bazat într-o foarte mare
măsură pe realizări și nu era uniformizată, nici în ceea ce privește controlul și verificarea
datelor, nici în ceea ce privește disponibilitatea instrumentelor electronice de raportare.
Sistemele de control și de monitorizare a proiectelor care erau utilizate în regiunile ce au
făcut obiectul auditului au contribuit la obținerea asigurării că, în general, realizările au fost
obținute conform planificării, înainte de data finalizării proiectelor, și că granturile fuseseră
utilizate pentru achiziția unor active eligibile.
73. Cu toate acestea, autoritățile de management nu au monitorizat în mod eficace
durabilitatea proiectelor, nici în raport cu cerințele legale în materie, nici în raport cu alte
aspecte care indică rezultate de durată. La finalizarea proiectelor, beneficiarii aveau obligația
de a furniza un raport final cu privire la cheltuielile care fuseseră suportate în cadrul
proiectelor (realizările), dar nu întotdeauna cu privire la rezultatele directe obținute (a se
vedea anexa VII pentru diferitele cerințe de monitorizare legate de programele operaționale
auditate). De asemenea, autoritățile de management nu stabiliseră cum aveau să fie
gestionate cazurile în care rezultatele nu se materializaseră încă la finalizarea proiectelor și
ar fi urmat să apară doar într-o fază ulterioară.
74. În ansamblu, monitorizarea cerințelor legale în materie de durabilitate, după finalizarea
proiectelor, era în continuare limitată din punctul de vedere al sferei de cuprindere și varia
de la un program operațional la altul. Mecanismele de raportare și de monitorizare, precum
și responsabilitățile autorităților, respectiv ale beneficiarilor, după finalizarea proiectelor, fie
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nu erau întotdeauna clare, fie nu erau specificate în mod formal în documente
administrative pentru toate programele operaționale 49. Autoritățile de management nu au
furnizat beneficiarilor niciun fel de îndrumare sau consiliere sistematică privind
monitorizarea durabilității. Ele nu dispuneau nici de sisteme informatice cu ajutorul cărora să
colecteze date cu privire la durabilitate și niciuna dintre autoritățile de management nu
a putut prezenta statistici solide cu privire la gradul de respectare a cerințelor legale în
materie de durabilitate. Întrucât nu exista nicio cerință legală care să le impună să continue
această monitorizare, autoritățile de management au renunțat la urmărirea evoluției
proiectelor imediat după finalul perioadei legale de durabilitate.
75. Aspectele menționate la punctele anterioare, și anume lipsa indicatorilor și
monitorizarea limitată care a avut loc după finalizarea proiectelor, au împiedicat măsurarea
durabilității rezultatelor proiectelor. Ele s-au numărat și printre motivele pentru care s-au
întâmpinat dificultăți la identificarea legăturilor de cauzalitate între fondurile UE cheltuite
pentru dezvoltarea sectorului privat și efectele economice generate pentru întreprinderi și
pentru regiuni.
Utilizarea insuficientă a evaluărilor ex post
76. Curtea nu a identificat evaluări ale programelor de investiții productive care să includă
o apreciere specifică a durabilității rezultatelor. Din cauza sferei limitate a monitorizării
durabilității impuse prin lege, a absenței oricărui sistem IT pentru colectarea de date în
legătură cu această monitorizare și a absenței oricărei monitorizări pe termen lung după
finalul perioadei de durabilitate, nu erau disponibile date nici cu privire la durabilitatea
rezultatelor obținute de proiectele FEDR, nici cu privire la dezvoltarea economică

49

De exemplu, pentru programul operațional din Austria și pentru o serie de măsuri specifice din
cadrul programelor operaționale de la nivel central și regional din Italia. De asemenea,
autoritățile poloneze au aprobat orientări pentru durabilitatea proiectelor abia în 2012, deci
doar pentru ultima parte a perioadei 2007-2013. Acestea prevedeau cerințe în materie de
durabilitate, criterii specifice privind evaluarea durabilității, o metodologie pentru calculul
corecțiilor și recomandări pentru abordarea circumstanțelor specifice (de exemplu, modificări în
ceea ce privește natura proprietății, active depreciate sau modificări ale realizărilor și ale
rezultatelor sau reducerea valorilor-țintă aferente). Nici măcar aceste orientări nu au asigurat
însă o monitorizare complet eficace care să contribuie la obținerea unor rezultate durabile,
întrucât autoritățile de management nu dețineau date fiabile relevante.
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a întreprinderilor beneficiare sau cu privire la efectele pe care proiectele le-au avut asupra
regiunilor. Dată fiind această situație, nu a fost posibilă nici identificarea lecțiilor învățate,
nici, implicit, utilizarea lor sistematică pentru schemele de sprijin regionale relevante din
cadrul fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020.
77. Comisia nu a efectuat audituri sau evaluări specifice referitor la durabilitatea investițiilor
finanțate prin FEDR. Pentru orice informații privind durabilitatea sau privind punerea în
aplicare a programelor operaționale în general, Comisia a trebuit să se bazeze în principal pe
datele comunicate în rapoartele anuale de implementare ale autorităților de management.
Cu toate acestea, majoritatea datelor vizau în principal performanța în ceea ce privește
absorbția fondurilor. De asemenea, autoritățile de management trebuiau să raporteze în
rapoartele lor anuale cazurile de neconformitate cu cerințele legale în materie de
durabilitate. Comisia nu a putut prezenta însă nicio dovadă care să indice măsurile care au
fost luate pentru a se asigura urmărirea subsecventă a cazurilor de neconformitate
respective.
78. Comisia integrase studii privind sprijinul financiar acordat din FEDR pentru
întreprinderile mari și IMM-uri în evaluarea sa ex post mai amplă a politicii de coeziune
pentru perioada 2007-2013 50. Deși rapoartele finale nu implicau evaluări directe ale
durabilității rezultatelor, ele conțineau totuși constatări relevante pentru obiectivul obținerii
unor rezultate de durată în urma investițiilor realizate de UE în favoarea întreprinderilor.
Cele mai importante constatări ale evaluării privind cele două tipuri de întreprinderi erau în
concordanță cu rezultatele auditului Curții și sunt sintetizate în anexa VIII. Comisia nu
a colectat statistici cu privire la rata de supraviețuire a întreprinderilor finanțate de UE nici la
nivelul UE, nici la nivel național. Prin urmare, ea nu poate efectua încă o comparație între
întreprinderile care beneficiază de sprijin și cele care nu primesc un astfel de sprijin.

50

Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007 2013, Final report – work package 2:
‘Support to SMEs – Increasing Research and innovation in SMEs and SME Development’
(Evaluarea ex post a programelor din cadrul politicii de coeziune 2007-2013, Raport final –
pachetul de lucru 2: Sprijinirea IMM-urilor – Creșterea cercetării și a inovării în IMM-uri și
dezvoltarea IMM-urilor); 30 martie 2016; și Final report – work package 4: ‘Support to large
enterprises’ (Raport final – pachetul de lucru 4: Sprijinul pentru întreprinderile mari),
18 februarie 2016. Sinteză prezentată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei:
SWD(2016) 318 final din 19 septembrie 2016.
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Măsurile corective luate în cazul neîndeplinirii țintelor sau al nerespectării cerințelor legale
privind durabilitatea nu erau aplicate în mod coerent
79. Curtea a analizat modul în care autoritățile de management au aplicat măsuri corective
în cazurile în care valorile-țintă stabilite nu fuseseră atinse sau în cazurile în care cerințele în
materie de durabilitate nu fuseseră respectate, întrucât acest lucru poate avea de asemenea
o influență asupra măsurii în care s-au obținut rezultate durabile.
80. Autoritățile de management au prevăzut recuperări în eventualitatea neatingerii
valorilor-țintă obligatorii stabilite în acordul de grant și în eventualitatea nerespectării
cerințelor legale în materie de durabilitate. Aceste măsuri nu au fost însă aplicate în mod
uniform. Gradul în care valorile-țintă ale proiectelor erau considerate a fi atinse pentru a se
aplica sau nu măsuri corective varia, iar sumele recuperabile variau și ele în funcție de
normele stabilite în programele operaționale.
81. Cele două autorități de management din Germania aplicau recuperări numai dacă nu
fuseseră atinse toate țintele obligatorii (în ceea ce privește crearea sau garantarea unor
locuri de muncă) la finalizarea proiectului 51. Autoritățile de management din Republica Cehă
și din Polonia erau mai flexibile: ele procedau la recuperarea fondurilor numai dacă valoarea
efectiv realizată era sub 95 % (Republica Cehă) sau sub 90 % (Polonia) din valorile-țintă
obligatorii stabilite. Autoritățile din Italia procedau și ele la recuperarea de fonduri din
proiecte care nu reușiseră să atingă valorile-țintă stabilite.
82. Sumele de recuperat variau însă semnificativ și de la un program operațional la altul.
Programele operaționale din Germania și din Republica Cehă prevedeau o recuperare
integrală. În schimb, în cazul programelor operaționale din Italia, recuperarea era
proporțională cu valoarea activelor și cu durata neutilizării acestora. Autoritatea de
management din Italia aplica o recuperare integrală doar atunci când neconformitatea în
cauză constituia o încălcare gravă a cerinței legale privind durabilitatea, atunci când
obiectivele privind ocuparea forței de muncă nu erau îndeplinite sau atunci când

51

Autoritățile din Saxonia prevedeau totuși posibilitatea de a renunța la recuperare și la rezilierea
acordului de grant în cazuri speciale și temeinic justificate.
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întreprinderile contribuiau la finanțarea proiectului într-un cuantum mai mic decât cel
prevăzut în acordurile de grant.
83. În mod frecvent, valorile-țintă obligatorii sau termenele aferente puteau fi renegociate.
În astfel de cazuri, autoritățile de management permiteau renegocierea acestora înainte de
finalul perioadei de durabilitate, în funcție de valorile pentru care exista probabilitatea să fie
atinse. Deși această opțiune era justificabilă în anumite cazuri, de exemplu ca urmare
a schimbărilor intervenite la nivelul unor factori externi, în cazul în care ea devine aproape
o regulă, există riscul ca raționamentul pe baza căruia proiectele au fost selectate inițial și
obținerea unor rezultate durabile să fie puse sub semnul îndoielii.
84. În alte cazuri (de exemplu, în cazul programului operațional regional din Republica
Cehă), acordurile de grant permiteau transferul activelor subvenționate către o terță parte
înainte de finalul perioadei de durabilitate, cu condiția ca autoritatea de management să fi
avizat acest transfer. Potrivit autorității de management, astfel de transferuri s-ar fi efectuat
numai după o evaluare riguroasă a întreprinderii către care au fost transferate activele
subvenționate. Cu toate acestea, o astfel de practică dădea naștere riscului ca
o întreprindere care nu a făcut obiectul procedurilor obișnuite de selecție a proiectelor să
beneficieze totuși de un grant.
Au fost aduse o serie de îmbunătățiri la nivelul reglementărilor privind fondurile ESI pentru
perioada 2014-2020 în vederea creșterii potențialului rezultatelor de a avea un caracter
durabil
85. Curtea a evaluat dacă, pentru propunerile sale legislative privind fondurile ESI pentru
perioada 2014-2020, Comisia a aplicat lecțiile învățate din programele anterioare și dacă
identificase constrângeri de ordin tehnic și organizatoric în ceea ce privește durabilitatea
rezultatelor proiectelor din sectorul întreprinderilor, precum și exemple de bună practică,
din perioada de dinainte de 2014. Curtea a verificat dacă modificările vizând îmbunătățirea
durabilității investițiilor UE fuseseră reflectate în documentele de politică și în cadrul juridic
pentru acest sector beneficiar de sprijin. Nu în ultimul rând, Curtea a stabilit dacă Comisia
furnizase autorităților regionale orientări pentru aplicarea lecțiilor învățate în materie de
durabilitate în vederea programării pe care o realizează acestea pentru fondurile ESI.
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Cadrul de reglementare s-a îmbunătățit …
86. La elaborarea propunerilor sale legislative privind fondurile ESI pentru
perioada 2014-2020, Comisia a aplicat lecțiile învățate din programele anterioare în materie
de investiții productive. În reglementările privind fondurile ESI au fost introduse o serie de
modificări esențiale. Următoarele dispoziții din Regulamentul privind FEDR și din
Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 52 au clarificat cadrul de reglementare din
punctul de vedere al durabilității operațiunilor finanțate din fondurile ESI și ar putea avea un
impact asupra îmbunătățirii durabilității rezultatelor:
•

Începând cu anul 2014, FEDR a sprijinit, în principiu, investiții productive exclusiv pentru
IMM-uri. În general, se presupune că IMM-urile ar avea o nevoie mai mare de fonduri și
de alte tipuri de sprijin, cum ar fi servicii de consultanță în afaceri. Întreprinderile mari
pot beneficia de granturi doar pentru investiții vizând consolidarea cercetării,
a dezvoltării tehnologice și a inovării sau pentru sprijinirea tranziției către o economie
cu emisii reduse de dioxid de carbon 53.

•

A fost clarificat momentul de la care se calculează perioada de durabilitate de cinci ani.
În prezent, acesta este fie data plății finale, fie, acolo unde este cazul, data prevăzută în
decizia privind ajutorul de stat; anterior, regula aferentă nu era clară și, prin urmare, nu
era aplicată într-o manieră uniformă de către autoritățile de management.

•

În ceea ce privește măsurile corective prevăzute în caz de nerespectare a cerințelor
legale în materie de durabilitate, în prezent, nu trebuie să fie îndeplinită decât una
dintre următoarele trei condiții (nu toate trei simultan, așa cum era cazul anterior)
pentru a se putea declanșa o acțiune de recuperare: (a) încetarea sau transferul unei
activități productive în afara zonei vizate de program; (b) o modificare a naturii
proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei
întreprinderi; sau (c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau

52

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

53

Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.
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condițiile de implementare ale unui proiect și care ar submina obiectivele inițiale ale
acestuia.
•

Contribuția din fondurile ESI trebuie rambursată dacă activitatea productivă este
relocată în afara UE în termen de zece ani (în loc de cinci ani) de la data plății finale, cu
excepția cazului în care beneficiarul este un IMM 54.

87. În cadrul unui audit recent efectuat de Curte 55, s-a constatat că, în general, Comisia și
statele membre reușiseră să conceapă programe operaționale cu o logică de intervenție mai
solidă, în sensul că precizau scopurile urmărite (obiectivele/rezultatele specifice) și modul în
care se preconizează că acestea vor fi atinse (finanțarea necesară, acțiunile ce trebuie
întreprinse și realizările preconizate). Au fost introduse noi norme în vederea unei utilizări
mai coerente și mai cuprinzătoare a indicatorilor de performanță pentru măsurarea
progresului realizat în direcția obținerii de rezultate pe termen lung. Pentru fiecare axă
prioritară, programele operaționale (cu excepția axelor pentru asistență tehnică și
a programelor operaționale consacrate inițiativei privind IMM-urile) trebuie să definească un
cadru de performanță constituit dintr-un subset de indicatori deja utilizați în cadrul lor 56,
majoritatea acestora fiind deja predefiniți în regulamentul aferent.
… însă persistă unele lacune
88. O nouă caracteristică a cadrului de reglementare aferent perioadei 2014-2020 care ar
putea avea un impact asupra performanței activităților finanțate de UE vizând sprijinirea
întreprinderilor este cerința ca programele operaționale să îndeplinească o serie de
„condiționalități ex ante” 57. Acestea sunt cerințe bazate pe criterii predefinite stabilite în

54

Articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

55

Raportul special nr. 2/2017, intitulat „Negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat
și a programelor din domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020: cheltuielile sunt
direcționate într-o măsură mai mare către prioritățile Strategiei Europa 2020, dar sunt instituite
mecanisme din ce în ce mai complexe pentru măsurarea performanței”.
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Articolele 22 și 96 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și anexa II la acesta.

57

A se vedea articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și anexa XI la acesta, precum și
Raportul special nr. 2/2017.
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RDC, considerate condiții prealabile necesare pentru o utilizare eficace și eficientă
a finanțării UE alocate pentru toate fondurile ESI. La elaborarea programelor operaționale
pentru perioada 2014-2020, statele membre au avut obligația de a evalua dacă aceste
condiții erau îndeplinite.
89. Pentru îndeplinirea cerințelor privind condiționalitatea ex ante 3, care se referă la
creșterea competitivității IMM-urilor, autoritățile naționale aveau obligația de a lua măsuri
specifice pentru a promova spiritul antreprenorial, inclusiv în cadrul inițiativei în favoarea
întreprinderilor mici (Small Business Act – SBA) 58, înainte de a le fi alocate fonduri ESI pentru
sprijinirea întreprinderilor. Scopul unora dintre aceste activități este să aibă un efect pozitiv
asupra organizării antreprenoriatului și, în consecință, asupra speranței de viață
a întreprinderilor și asupra rezultatelor pe termen lung ale acestora. Totuși, dat fiind că, la
momentul auditului, nu trecuseră decât trei ani de la începutul perioadei de programare,
impactul direct al acestor acțiuni asupra durabilității rezultatelor nu a putut fi încă
demonstrat 59.
90. Cu toate acestea, autoritățile legislative nu au acceptat o propunere a Comisiei care viza
introducerea unei condiționalități ex ante suplimentare referitoare la punerea în aplicare a
Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților 60, care ar fi putut avea un impact
important asupra ratei de supraviețuire a IMM-urilor.
91. Programele operaționale pentru perioada 2014-2020 sunt structurate într-o manieră
care a dus la o creștere semnificativă a numărului de indicatori de performanță privind
realizările și rezultatele care trebuie monitorizați. În Raportul său special nr. 2/2017 61, Curtea
58

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: „Gândiți mai întâi la scară mică” – Prioritate pentru IMM-uri –
Un „Small Business Act” pentru Europa {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102},
[COM(2008) 394 final din 25 iunie 2008].

59

A se vedea și documentul de lucru al serviciilor Comisiei: SWD(2017) 127 final din
31 martie 2017, intitulat The Value Added of Ex ante Conditionalities in the European Structural
and Investment Funds (Valoarea adăugată a condiționalităților ex ante în cadrul fondurilor
structurale și de investiții europene).

60

Directiva 2011/7/UE.

61

A se vedea notele de subsol 48 și 55.
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recomanda armonizarea definițiilor termenilor „realizare” și „rezultat” în contextul
performanței.
92. În plus, într-un alt raport al Curții 62 se precizează că „marea majoritate a indicatorilor
care stau la baza deciziei de alocare a rezervei de performanță se referă la realizări (57,1 %),
indicatori financiari (33,4 %) și etape-cheie de implementare (9,2 %)”. Prin urmare, în
perioada 2014-2020, cadrul de performanță rămâne axat în principal pe cheltuieli și pe
realizările proiectelor, în loc să se concentreze pe obținerea rezultatelor.
93. La elaborarea noului cadru de reglementare, Comisia nu a putut face uz de rezultatele
evaluărilor ex post realizate pentru perioada 2007-2013 cu privire la sprijinul acordat din
FEDR întreprinderilor (atât întreprinderilor mari, cât și IMM-urilor), întrucât rapoartele
respective au fost publicate abia la începutul anului 2016. Cu excepția unui studiu al
Parlamentului European 63, care era axat în mare parte pe aspecte juridice, Curtea nu are
cunoștință de alte surse semnificative (de exemplu, studii sau alte evaluări ale autorităților
naționale) care să trateze despre sprijinul acordat din FEDR pentru investiții productive și
care să fi fost utilizate la conceperea noilor reglementări privind fondurile ESI. În ansamblu,
reglementările pentru perioada de programare 2014-2020 au fost deci reformate fără să se fi
dispus de informații suficiente provenite din studii de evaluare.
94. Comisia nu a introdus alte măsuri specifice care să promoveze durabilitatea în cadrul
proiectelor de investiții productive realizate cu ajutorul fondurilor ESI în diferitele regiuni.
Noul cadru juridic nu include nici în forma sa curentă dispoziții care să impună autorităților
de management să stabilească proceduri de monitorizare menite să ajute în mod specific la
colectarea unor date solide cu privire la durabilitate. În plus, Comisia nu a furnizat
autorităților de management sau beneficiarilor niciun fel de orientări relevante în acest sens
pentru noua perioadă de programare.

62

Raportul special nr. 15/2017: „Condiționalitățile ex ante și rezerva de performanță în domeniul
coeziunii: instrumente inovatoare, dar încă ineficace”.

63

Studiul intitulat „Aspectul durabilității în evaluarea eficacității sprijinului pentru întreprinderi în
cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune”, 2013.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
95. În ansamblu, Curtea concluzionează că, deși majoritatea proiectelor auditate au generat
rezultate durabile, gestionarea sprijinului acordat din FEDR pentru investiții productive în
întreprinderile europene, în perioada 2000-2013, nu a pus un accent suficient pe
durabilitatea rezultatelor. Prin urmare, pentru o cincime din proiectele auditate, rezultatele
nu au fost durabile. Curtea a constatat deficiențe în programarea programelor operaționale
și în etapele de selecție, de monitorizare și de evaluare a proiectelor auditate.
96. Cerințele legale ale UE în materie de durabilitate, în special obligația beneficiarilor de
a menține activele achiziționate la locațiile lor inițiale până la finalul perioadelor fixe de
durabilitate de cinci și, respectiv, trei ani, au fost îndeplinite pentru toate proiectele
auditate. Întreprinderile beneficiare nu înregistraseră modificări sau schimbări semnificative
în ceea ce privește natura proprietății lor, nu își încetaseră activitatea economică și nici nu
procedaseră la o relocare a acesteia. În general, proiectele auditate au obținut realizările
conform planificării. În mare parte, realizările s-au aflat în uz până la finalul perioadei de
durabilitate (a se vedea punctele 20-23).
97. Rezultatele directe ale proiectelor auditate se refereau în principal la crearea de locuri
de muncă, la îmbunătățirea accesului la finanțare și la împrumuturi și la creșterea producției
și a productivității. La momentul auditului Curții, majoritatea proiectelor auditate încă mai
generau rezultatele directe preconizate. Totuși, pentru aproape jumătate din proiectele
auditate, Curtea a constatat că nu era fezabilă o evaluare cuprinzătoare a situației
durabilității la finalul perioadei de durabilitate. Întrucât majoritatea autorităților de
management s-au concentrat exclusiv pe crearea de locuri de muncă, iar rezultatele nu au
fost monitorizate și raportate în mod adecvat după finalizarea proiectelor, informațiile
relevante privind gradul lor de realizare și privind durabilitatea lor erau limitate (a se vedea
punctele 26-31). Pentru o cincime din proiecte, rezultatele obținute până la momentul
finalizării nu s-au menținut până la finalul perioadei de durabilitate sau nu au mai durat
decât foarte puțin după încheierea acesteia (a se vedea punctele 32-38).
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98. Rezultatele indirecte, precum crearea unor baze de cunoștințe, relaționarea cu instituții
de învățământ superior, creșterea veniturilor fiscale locale și producerea unor beneficii la
nivelul regiunilor, s-au numărat rareori printre priorități (a se vedea punctele 40-43).
99. Au existat numeroase motive pentru care durabilitatea rezultatelor proiectelor nu a fost
asigurată. Deși, în unele cazuri, motivele s-au aflat în mod clar în afara controlului
beneficiarilor (din cauza unor factori exogeni precum criza economică) sau erau legate de
unele deficiențe de management, în alte cazuri, această situație era consecința faptului că
nu s-a pus un accent suficient pe durabilitate la diferitele niveluri de gestionare a fondurilor
UE.
100. La nivel de program, obținerea unor rezultate de durată din investiții productive nu
a fost promovată în mod eficace în programele operaționale subiacente și nici în alte
documente strategice relevante de nivel regional. Obținerea unor rezultate de durată nu
a reprezentat o prioritate. Nevoile specifice ale întreprinderilor din diferite sectoare și de
diferite dimensiuni (disfuncționalitățile pieței) nu au fost identificate în mod corespunzător.
Acest lucru a dus la probabilitatea unor riscuri de efect de balast în cadrul programelor. În
general, implicarea UE nu a asigurat o mai bună durabilitate a rezultatelor (a se vedea
punctele 46-59).
Recomandarea 1 – Promovarea durabilității rezultatelor
(a) statele membre ar trebui să promoveze obținerea unor rezultate durabile în
urma investițiilor productive finanțate din FEDR încă din etapa de programare a programelor
operaționale, în special prin:
•

punerea unui accent sporit pe identificarea și pe combaterea riscurilor care pot
compromite atingerea unor rezultate durabile;

•

realizarea unei mai bune analize a nevoilor diferitelor tipuri de întreprinderi, inclusiv
a nevoii de finanțare publică, cu scopul de a se evita efectul de balast.
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Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la elaborarea programelor
operaționale pentru perioada de după 2020.
(b) în cursul procesului de aprobare a programelor operaționale, Comisia ar trebui să acorde
o atenție specială modului în care statele membre abordează durabilitatea realizărilor și
a rezultatelor.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: în cursul procesului de aprobare
a diferitelor programe individuale pentru perioada de după 2020.
101. În ceea ce privește selecția proiectelor, criteriile de selecție nu reflectau în mod adecvat
nevoia ca proiectele finanțate din FEDR să obțină rezultate de durată, să introducă procese
industriale inovatoare sau să își maximizeze efectele de pârghie financiară. Riscul ca unele
întreprinderi să fi beneficiat de finanțare din partea UE deși ar fi putut derula proiectul fără
o astfel de finanțare suplimentară sau chiar și cu o finanțare mai redusă nu era atenuat în
mod suficient (a se vedea punctele 61-67).
Recomandarea 2 – Luarea în calcul a durabilității în cadrul procedurilor de selecție
Statele membre ar trebui să își îmbunătățească procedurile și criteriile de selecție astfel încât
să fie luat în calcul riscul privind efectul de balast și să fie sprijinite doar proiectele de
investiții productive care au potențialul de a genera rezultate de durată adecvate.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la pregătirea procedurilor de selecție
viitoare.
102. Autoritățile de management nu au acordat o atenție suficientă măsurării durabilității
rezultatelor. Nu toate autoritățile de management au stabilit indicatori corespunzători
pentru a se măsura performanța intervențiilor cofinanțate de UE și rezultatele pe termen
mai lung ale acestora. Acolo unde au fost definiți indicatori relevanți, cei mai mulți dintre
aceștia fie nu măsurau decât un singur aspect al beneficiilor generate de proiecte, fie aveau
valori-țintă a căror îndeplinire nu era obligatorie sau erau utilizați într-un mod neuniform
la măsurarea performanței. Toate acestea au împiedicat autoritățile să obțină informații
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valoroase cu privire la durabilitatea rezultatelor obținute în urma proiectelor și
a programelor în ansamblul lor (a se vedea punctele 69-71).
103. Monitorizarea de către autoritățile de management a implementării proiectelor, în
funcție de realizări, a fost în general adecvată, însă monitorizarea și raportarea de către
acestea a situației rezultatelor la finalizarea proiectelor și în cursul perioadei de durabilitate
au fost în cea mai mare parte precare. Acest lucru s-a datorat parțial unei utilizări deficitare
a indicatorilor de performanță și parțial unei lipse de proceduri de monitorizare și de
raportare sau aplicării neuniforme a acestora. Nu a existat o urmărire subsecventă
a rezultatelor de durată. Nu s-a dispus efectuarea niciunor evaluări ex post specifice în cadrul
programelor operaționale incluse în sfera auditului Curții. De asemenea, Comisia nu
a efectuat audituri/studii specifice în ceea ce privește durabilitatea investițiilor finanțate de
UE (a se vedea punctele 72-78).
Recomandarea 3 – Punerea accentului pe durabilitate în procesul de monitorizare și de
raportare
Statele membre ar trebui să asigure o monitorizare și o raportare corespunzătoare și
coerentă prin:
•

utilizarea unor indicatori predefiniți și relevanți, atât pentru realizări, cât și pentru
rezultate, precum și pentru măsurarea caracterului durabil al rezultatelor la nivel de
program operațional, rămânând totodată în limita unui număr rezonabil de indicatori
astfel încât aceștia să poată fi ușor de gestionat;

•

instituirea unor proceduri de monitorizare și de raportare care să fie utilizate la
finalizarea proiectelor și pe parcursul perioadei de durabilitate și care ar trebui descrise
în acordurile de grant;

•

îmbunătățirea colectării și a utilizării unor date relevante.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: pentru proiectele în curs – cât mai
curând posibil; pentru proiectele ulterioare – la pregătirea procedurilor de selecție.
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Recomandarea 4 – Luarea în calcul a durabilității în cadrul evaluărilor
Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că evaluările ex post de la nivelul
programelor operaționale sau al UE examinează, într-un mod mai sistematic, diferitele
aspecte ale durabilității rezultatelor obținute, atât în cursul perioadei de durabilitate, cât și
după finalul acesteia. Rezultatele evaluărilor ar trebui utilizate atunci când sunt proiectate
viitoarele scheme de sprijin ale UE pentru întreprinderi.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: pentru viitoarele evaluări ex post ce
urmează a fi efectuate.
104. Acordurile de grant nu prevedeau în mod sistematic aplicarea unor măsuri corective
pentru cazurile în care rezultatele preconizate nu erau obținute la finalul proiectelor și/sau
până la finalul perioadei de durabilitate. Atunci când acestea erau totuși prevăzute, ele erau
aplicate în mod inconsecvent, cu grade diferite de flexibilitate de la un program operațional
la altul (a se vedea punctele 80-84).
Recomandarea 5 – Aplicarea consecventă a unor măsuri corective clare
(a) Comisia ar trebui să se asigure că statele membre aplică, în mod consecvent, măsuri
corective clare, inclusiv mecanisme de recuperare, ori de câte ori proiectele nu respectă
cerințele legale ale UE privind durabilitatea.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat.
(b) Atunci când statele membre au stabilit ținte obligatorii la nivel de proiect, ele ar trebui să
stabilească și măsuri corective clare și să le aplice în mod consecvent.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: cât mai curând posibil și înainte de
finalul anului 2019.
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, membră a
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 7 februarie 2018.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte
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ANEXA I
Alocările din FEDR pentru investiții productive, 2000-2020, pe state membre
(în milioane de euro)

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

2000-2006
2007-2013
2014-2020
Sprijin pentru
Sprijin pentru
Sprijin pentru
Sprijin pentru
Sprijin pentru
Sprijin pentru
marile
alte
marile
IMM-uri
IMM-uri
IMM-uri
întreprinderi
întreprinderi
întreprinderi
181
297
297
28
137
260
80
259
319
70
168
355
474
96
250
749
12
77
1
22
112
30
193
1 902
390
1 325
1 882
905
3 973
3 455
665
1 894
3 133
8
29
70
43
88
109
2
19
165
103
228
425
1 183
2 878
3 128
718
2 313
3 489
81
389
235
139
290
278
252
1 225
729
427
849
1 553
150
1 308
3 171
1 870
859
1 441
28
38
382
992
30
189
3 005
421
4 223
88
55
481
35
80
710
4 093
2 863
2 177
2 870
3 755
19
42
333
336
518
458
0
0
1
0
3
39
89
385
157
122
320
1
28
12
30
46
6
221
83
116
192
228
144
561
7 950
1 122
3 678
10 424
874
1 419
4 192
472
2 142
4 152
1 491
221
575
849
1
365
247
180
234
371
9
33
162
245
231
592
6
15
487
131
972
1 058
173
4 079
1 323
775
1 064
2 595

TC/CB

28

497

123

266

1 160

673

Tota l

4 913

22 276

36 777

11 280

23 051

44 602

Total general

27 189

48 056

67 653

Total
1 200
1 250
1 568
225
5 722
14 025
347
943
13 709
1 413
5 035
8 799
1 440
7 868
738
16 469
1 707
5
1 113
117
846
23 879
13 250
3 136
1 398
1 272
2 668
10 009
2 748

142 898

Notă: în perioada 2007-2013, printre alte forme de sprijin pentru întreprinderi se numără
următoarele coduri de intervenție: servicii de susținere avansată a societăților și a grupurilor de
societăți (05), investiții în întreprinderi ale căror activități sunt direct legate de cercetare și inovare
(07), alte investiții în întreprinderi (08).
Țările marcate cu verde sunt cele care au făcut obiectul auditului.
„TC/CB” înseamnă programe de cooperare teritorială sau transfrontalieră.
Sursa: Comisia Europeană.
2000-2006: Infoview
2007-2013:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp13_2_db_nut
s3_ae.xlsx
2014-2020: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESFCF/9fpg-67a4
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ANEXA II
Logica de intervenție – durabilitatea rezultatelor proiectelor de investiții productive din
cadrul FEDR

•
•
•

•
•

•
•
•
•
FACTORI EXOGENI

• Condițiile
•
•

economice
generale
Mediul politic și
social
Progresele
tehnologice

•
•
•

OBIECTIVE

•

•

DIMENSIUNILE DURABILITĂȚII

REZULTATE DIRECTE
Atenuarea sau soluționarea disfuncționalităților de pe piață, în
special un acces îmbunătățit la finanțare, stimulente pentru
investiții
Schimbări comportamentale
Creșterea producției
Creșterea productivității
Creșterea vânzărilor, a cifrei de afaceri și a exporturilor
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competitivității
Evitarea relocării firmelor
Crearea sau menținerea de locuri de muncă pe termen lung
Alte efecte economice

•Exploatarea în continuare și

menținerea instalațiilor din cadrul
proiectelor

•Flux continuu de beneficii nete
•Participare continuă din partea
comunității

•Partajarea și distribuția echitabilă
a beneficiilor proiectelor

•Stabilitate instituțională
•Menținerea stabilității mediului

REALIZĂRI

• Creșterea investițiilor

întreprinderilor
Intensificarea creșterii
economice și a ocupării
forței de muncă în
regiune
Rezultate de durată ale
proiectelor

•
•
•
•
•
•
•
•

REZULTATE INDIRECTE
Creștere economică
Creșterea și menținerea locurilor de muncă
Beneficii pe termen lung pentru regiune

•
•
•
•
•

Bunuri și servicii produse în întreprinderile beneficiare
Dezvoltarea unor produse sau procese inovatoare
Producerea unor bunuri, servicii și instalații pentru infrastructura
utilizată în mod curent în cadrul întreprinderilor

INTRĂRI
Directive
Studii și cercetări
Fonduri publice și private
Cofinanțare de investiții directe în
favoarea întreprinderilor
Sprijin indirect pentru întreprinderi
Economicitate

•
•
•
•

PROCESE
Remedierea/atenuarea
disfuncționalităților de pe piață
Clarificarea/definirea normelor privind
durabilitatea
Furnizarea de orientări privind
durabilitatea
Diseminarea bunelor practici în materie Eficiență

DURABILITATE LEGALĂ
În termen de cinci ani de la plata
finală către beneficiar:
• nu este permisă relocarea sau
încetarea activității productive
• nu sunt permise modificări la
nivelul proprietății
• nu sunt permise modificări
substanțiale care să afecteze
natura, obiectivele sau
condițiile de implementare ale
proiectelor

Eficacitate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei programelor relevante ale UE.

DURABILITATE

•

NEVOI
Eliminarea
disfuncționalităților de
pe piață care inhibă
dezvoltarea
întreprinderilor
Accesul îmbunătățit la
finanțare
Investițiile productive
ale întreprinderilor
Investiții durabile care
produc rezultate
pozitive, de durată
Proiecte care generează
creștere economică și
care creează locuri de
muncă pe termen lung
Sprijin direct și indirect
pentru întreprinderi
Sprijinul UE ar trebui să
aducă o valoare
adăugată, nu să creeze
un efect de balast

REZULTATE

•

1

ANEXA III

8
Instalație de producție de celule
solare

0,4

Martie 2008

Noiembrie 2013

13,0

0,8

2,5

Mai 2008

Mai 2013

1,0

0,07

0,1

Martie 2008

Noiembrie 2012

15,9

1,2

2,9

Decembrie 200
7

Februarie 2006

6

14,5

1,1

1,8

Decembrie 200
7

Octombrie 2012

Presă tipografică, mașină de legat
prin aderență și alte
echipamente într-o imprimerie
cu tipărire offset

7

0,5

0,1

0,2

Martie 2009

Aprilie 2014

Reconstrucția și extinderea unui
hotel și introducerea unor servicii
noi – numărul total de paturi nou
construite sau reamenajate,
numărul spațiilor de cazare nou
certificate etc.

3
4

5

AT/PO Burgenland 2000-2006

0,2

Clădire de birouri și sală de
cercetare în centrul tehnologic
Instalație de reciclare a sticlelor
de plastic
Sisteme de vopsire cu pulberi și
de vopsire electrostatică pentru
producția de componente
metalice
Presă tipografică rotativă într-o
imprimerie cu tipărire offset

9

10

11

12
113 locuri de muncă noi
(valoare-țintă redusă ulterior la
90) și 140 de locuri de muncă
noi până la finalul anului 2009.
Niciun alt indicator de rezultat
Niciun indicator de rezultat
34 de locuri de muncă noi
Niciun alt indicator de rezultat
45 de locuri de muncă
menținute: (din care 4 locuri de
muncă noi)
Niciun alt indicator de rezultat
168 de locuri de muncă
menținute:
Niciun alt indicator de rezultat
Locuri de muncă menținute.
Din cauza procesului de
reorganizare, întreprinderea
planifica să reducă numărul
angajaților de la 243 la 229.
Numărul de locuri de muncă
nou create – 2

13

14

15

Viabilitatea economică
a beneficiarului nu este periclitată în
viitor?

Aveau rezultatele un caracter durabil
la momentul auditului?

Aveau rezultatele un caracter durabil
la finalul perioadei de durabilitate?

7
Noiembrie 2013

Principalele rezultate directe
prevăzute pentru măsurarea
realizărilor proiectului

Erau rezultatele obținute la finalizarea
proiectului?

6
Noiembrie 2008

Realizările obținute existau și se aflau
în uz la momentul auditului?

5
12,1

Realizările principale ale
proiectului

Realizările obținute existau și s-au
aflat în uz până la finalul perioadei de
durabilitate?

4
1,8

Data finală
a perioadei legale
de durabilitate1

1,4

CZ/POR
2007-2013

2

3
46,4

Data finalizării
proiectului

Erau realizările obținute în
integralitate la finalizarea proiectului?

2

FEDR
(aproximativ, în milioane de euro)

1
1

Cofinanțare din fonduri naționale
(aproximativ, în milioane de euro)

Stat
membru/
PO

Bugetul proiectului
(în milioane de euro)

Nr. proiect

Informații privind proiectele auditate – obținerea și durabilitatea realizărilor și a rezultatelor proiectelor

16

Activitatea a încetat din cauza
unor factori exogeni.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2
2,9

0,2

0,8

Septembrie 200
9

Ianuarie 2015

9

0,5

0,1

0,2

Octombrie 2010

Octombrie 2013

10

0,5

0,1

0,2

Decembrie 200
9

Decembrie 2012

11

0,2

0,1

0,1

Octombrie 2010

Octombrie 2013

1

0,1

0,3

Iunie 2010

Iunie 2013

3,7

0,2

1,3

Septembrie 201
1

Septembrie 2014

1,4

0,1

0,5

Martie 2011

Martie 2014

15

0,4

0,1

0,2

Iunie 2010

Iunie 2013

16

1,1

0,3

Aprilie 2009

Aprilie 2014

14

CZ/PO Antreprenoriat și Inovare 2007-2013

13

DE/P
O
Saxon
ia
Inferi

12

CZ/PO
Antreprenoriat și
Inovare 2007-2013

8

Construcția unui hotel – numărul
total de paturi nou construite sau
reamenajate, numărul spațiilor
de cazare nou certificate etc.
Dezvoltarea unor utilaje pentru
fabricarea de produse în sectorul
hidraulic – achiziția a 11 utilaje
diferite

Numărul de locuri de muncă
nou create în turism – 17,
revitalizarea sitului dezafectat
Fără rezultate obligatorii
preconizate (conform planului
de afaceri – 4 locuri de muncă
noi)

x

x

Extinderea capacității TIC la
nivelul întreprinderii: achiziția de
componente hardware și
software
Măsuri de economisire
a energiei: o cameră nouă pentru
centrala de încălzire controlabilă
de la distanță, instalații de
încălzire pe gaz cu sisteme noi de
distribuție a căldurii, încălzirea cu
energie solară a apei calde
menajere
Echipamente noi pentru
producția unor schimbătoare de
căldură cu recuperare,
tehnologie nouă
Crearea unui centru de
dezvoltare pentru produse
medicale – renovarea unei
clădiri, crearea unui laborator și
achiziția unor echipamente
Construcția unui centru de
formare pentru un IMM –
construcție, achiziție de
echipamente pentru diferite săli
de formare
Construcția unei hale de
producție pentru un IMM din
sectorul produselor din oțel

Fără rezultate obligatorii
preconizate (conform planului
de afaceri – 1 loc de muncă
nou)
Economie de energie

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate (2 locuri de muncă
preconizate, conform
propunerii de proiect)

x

x

Extinderea unui spațiu pentru
producția de produse din carne

16 locuri de muncă noi
permanente

Factori
exogeni

3

10,0

0,5

1,1

Ianuarie 2011

Ianuarie 2016

18

0,3

0

0,1

Mai 2009

Mai 2014

19

21,6

1,3

4,1

Octombrie 2013

Octombrie 2018

6,2

1,4

1,4

Februarie 2012

Februarie 2017

21

1,1

0,1

0,3

Decembrie 201
0

Decembrie 2015

22

7,1

1,4

1,4

Iunie 2012

Iunie 2017

23

2,7

0,6

0,9

Septembrie 201
2

Septembrie 2017

2,3

0,4

1,1

Ianuarie 2011

Ianuarie 2016

24

DE/PO Saxonia 2007-2013

20

DE/PO Saxonia 2007-2013

17

prin achiziționarea unei instalații
de producție complet echipate
Achiziția unui spațiu complet
echipat pentru producția de
produse alimentare vegane

Investiții în active în industria
prelucrătoare
Salvarea a 61 de locuri de
muncă permanente
Investiții în active în industria
prelucrătoare

Extinderea unei hale de
producție pentru produse de
feronerie. Achiziția unei instalații
fotovoltaice, a unor utilaje și
a unor echipamente de birou.
Extinderea unui spațiu de
producție pentru instalații
sanitare; construcția unei hale de
producție și achiziția unor utilaje
și echipamente
Spațiu nou pentru testarea de noi
produse în sectorul hidraulic;
construcția unei hale și achiziția
unor utilaje și a altor instalații
Extinderea unei fabrici pentru
producția de piese din mase
plastice pentru industria auto și
alte industrii; hală nouă și
achiziția de utilaje și alte instalații
Extinderea unui spațiu existent și
construcția unui nou spațiu
pentru producția de produse din
carne
Diversificarea/extinderea unei
fabrici de dezvoltare și producție
de folii industriale. Hală nouă și
achiziția unor utilaje și a altor
instalații
Cercetare-dezvoltare pentru
crearea și utilizarea de ioni cu
sarcină ridicată în scopul utilizării
lor în tratamente medicale și al
analizei materialelor de suprafață

1 loc de muncă nou permanent

57 de locuri de muncă noi
permanente

18 locuri de muncă noi
permanente
4 locuri de muncă noi (3 locuri
de muncă permanente plus 1
loc de muncă în formare
profesională)
71 de locuri de muncă noi
permanente
Menținerea a 44 de locuri de
muncă (42 de locuri de muncă
permanente plus 2 locuri de
muncă în formare profesională)
Menținerea a 5 locuri de muncă
în cercetare-dezvoltare (25 de
locuri de muncă erau
preconizate să fie create ca
urmare a exploatării
rezultatelor proiectului – în
iunie 2016, rezultatele nu erau
atinse)

4
4,6

2,7

1,0

Noiembrie 2004

Noiembrie 2009

9,8

3,3

3,5

Februarie 2008

Februarie 2013

6,4

2,2

2,2

Februarie 2010

Februarie 2015

2,2

1,5

0,5

Decembrie 200
9

Iunie 2019

Un centru de producție pentru
alimente congelate

29

25,1

8,3

8,3

Iunie 2008

Iunie 2013

Presă tipografică rotativă și
o nouă linie de producție de
legătorie

30

26,2

5,4

5,4

Septembrie 200
8

Septembrie 2013

5,4

1,5

1,5

Iunie 2008

Iunie 2013

0,1

0,02

0,02

Iunie 2006

Iunie 2011

27

28

31

32

IT/POR Apulia 2000-2006

26

IT/PO Central (PON C-D 2007-2013)

25

Crearea unui prototip de uzină cu
activități de cercetare și
experimentare a unui film
antivirus
Crearea unui centru de inginerie
informatică cu un laborator de
realitate virtuală și cu un
program aferent de cercetare și
formare
Laborator pentru crearea unor
prototipuri de corpuri de iluminat
organice

Linie de producție de ambalaje
din sticlă
Proiectarea și construcția unor
clădiri industriale și
a infrastructurii aferente pentru
producția de echipamente pentru
aeronave; echipamente pentru
controlul calității
Echipamente pentru coafor și
solar

Crearea a 4 locuri de muncă noi
Mai multe rezultate
neobligatorii preconizate

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate
Mai multe rezultate generale,
neobligatorii, preconizate

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate (mai multe
rezultate neobligatorii
preconizate, inclusiv 20 de
locuri de muncă noi)
Fără rezultate obligatorii
preconizate (mai multe
rezultate neobligatorii
preconizate, inclusiv 26 de
locuri de muncă noi)
Crearea a 16 locuri de muncă
noi. Mai multe rezultate
neobligatorii preconizate,
dintre care unele generale și
fără valori-țintă cantitative
Crearea a 16 locuri de muncă
noi
Mai multe rezultate
neobligatorii preconizate
Crearea a 12 locuri de muncă
noi
Mai multe rezultate
neobligatorii preconizate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fără rezultate obligatorii
preconizate
Mai multe rezultate
neobligatorii preconizate,
inclusiv 1 loc de muncă nou

x

x

5
3,3

5,0

Septembrie 201
1

Septembrie 2016

Instalație pentru producerea de
cărbuni de lemn și instalație de
producție a energiei electrice

Creștere netă a ocupării forței
de muncă – 125 de locuri de
muncă
produse noi
valoarea produselor
producția de cărbuni de lemn
etc.

34

0,6

0

0,3

Noiembrie 2007

Noiembrie 2012

Sistem integrat pentru
gestionarea producției de corpuri
de iluminat în scopuri diverse

35

2,3

0,3

0,8

August 2007

August 2012

8,5

1,28

2,9

Martie 2008

Martie 2013

0,3

0

0,1

Mai 2008

Mai 2013

0,6

0

0,2

Aprilie 2008

Aprilie 2013

Instalarea de unități pentru
producția de energie electrică pe
bază de biomasă, inclusiv
instalații pentru stocarea
combustibilului
Facilități pentru reciclarea
deșeurilor din muniții învechite,
inclusiv depozite pentru stocarea
deșeurilor
Echipamente de proiectare și de
producție într-o întreprindere de
producție de piese auto și de
jucării
Hală de producție și utilaje
pentru fabricarea de produse din
beton utilizate în construcții

Locuri de muncă noi – 10
Creșterea veniturilor – 50 %
Produse noi – 6
Creșterea cifrei de afaceri – 6 %
Creșterea eficienței energetice
– 0,02
Reducerea emisiilor de SO2, de
CO2 și de particule; reducerea
deșeurilor care ajung la
depozitele de deșeuri

93,8

0

11,2

Februarie 2009

Februarie 2014

0,5

0,08

0,2

Iunie 2008

Iunie 2013

36

37

38

39

40

PL/PO Îmbunătățirea
competitivității
întreprinderilor 2004-2006

16,6

PL/PO Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 2004-2006

33

Facilități pentru producerea de
cocs: baterie de cocs, turn de
cărbune, turn de răcire, sistem
pentru eliminarea prafului de
cărbune din baterie, sisteme IT
Echipamente pentru fabricarea
de produse chimice: duze,
pompe, instrumente de control și
de măsură

20 de locuri de muncă noi
deșeuri periculoase generate în
cursul procesării
27 de locuri de muncă noi,
produse noi, servicii noi,
valoarea producției ca urmare
a proiectului etc.
5 locuri de muncă noi,
parteneri contractuali noi,
produse noi,
creșterea veniturilor,
reducerea costurilor de
funcționare etc.
Protejarea locurilor de muncă
Creșterea capacității de
producție
Reducerea emisiilor
4 locuri de muncă noi,
reducerea emisiilor

Factori exogeni

6
41

35,1

1,3

4,2

Septembrie 200
8

Septembrie 2013

Unitate de desulfurare a gazelor
arse într-o întreprindere de
producție a energiei electrice

Conform cerințelor legale privind durabilitatea prevăzute în legislația UE și în legislația națională.
Legendă: A se vedea anexa IV.
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor colectate în cadrul auditului.
1

Reducerea emisiilor de SO2 și
de particule

1

ANEXA IV
Legenda la anexa III
Erau realizările
obținute în
integralitate la
finalizarea
proiectului?

Bine

Realizări obținute
conform planificării

Realizările obținute
existau și se aflau în
uz la finalul
perioadei de
durabilitate?

Activele cofinanțate
existau și se aflau în
uz la finalul
perioadei de
durabilitate

Realizările obținute
existau și se aflau în
uz la momentul
auditului?

Activele cofinanțate
existau și se aflau în uz

Erau rezultatele
obținute la finalizarea
proiectului?

Aveau rezultatele un caracter
durabil la finalul perioadei de
durabilitate?

Aveau rezultatele un caracter
durabil la momentul
auditului?

Perspectivele estimate cu
privire la viabilitatea
economică a beneficiarului
(la momentul auditului)

Rezultate obținute
conform planificării
Evaluare bazată pe
indicatori de
performanță suficienți
și fiabili

Rezultatele au existat până la
finalul perioadei de durabilitate:
proiectul a generat un nivel
acceptabil de rentabilitate
financiară și economică
a costurilor, a mărit producția,
productivitatea, ocuparea forței
de muncă, competitivitatea și
spiritul antreprenorial; a sporit
inovarea.

Rezultatele existau: proiectul
a generat un nivel acceptabil
de rentabilitate financiară și
economică a costurilor, a mărit
producția, productivitatea,
ocuparea forței de muncă,
competitivitatea și spiritul
antreprenorial; a sporit
inovarea.

Operațiunile beneficiarului
erau profitabile, iar
perspectivele de viitor erau
pozitive.

Moderat

Realizări obținute,
dar nu în
integralitate față de
ceea ce fusese
planificat.

Activele cofinanțate
existau și se aflau în
uz la finalul
perioadei de
durabilitate, dar
erau subexploatate.

Activele cofinanțate
existau și se aflau în
uz, dar erau
subexploatate.

Rezultate obținute,
dar nu în integralitate
față de ceea ce fusese
planificat.

Rezultatele au existat doar parțial
până la finalul perioadei de
durabilitate (producția,
productivitatea, ocuparea forței
de muncă au scăzut comparativ
cu situația la finalul proiectului).

Rezultatele existau doar parțial
(producția, productivitatea,
ocuparea forței de muncă au
scăzut comparativ cu situația la
finalul proiectului).

Precar/încetarea
activității

O parte
semnificativă
a realizărilor
planificate nu a fost
obținută.

O parte
semnificativă
a activelor
cofinanțate nu
a fost utilizată până
la finalul perioadei
de durabilitate.

O parte semnificativă
a activelor cofinanțate
nu era utilizată.

O parte semnificativă
a rezultatelor
planificate nu a fost
obținută.

O parte semnificativă
a rezultatelor nu exista sau
activitatea încetase până la
finalul perioadei de durabilitate.

O parte semnificativă
a rezultatelor nu exista sau
activitatea încetase.

Informațiile privind
rezultatele nu sunt
măsurabile.

Informațiile privind rezultatele nu
sunt măsurabile; informațiile nu
sunt disponibile în integralitate.

Informațiile privind rezultatele
nu sunt măsurabile;
informațiile nu sunt disponibile
în integralitate.

x indică faptul că nu
sunt disponibile
informații complete sau
nu au fost stabiliți
indicatori adecvați
Evaluarea nu este
posibilă din cauza lipsei
de informații

Riscuri asociate operațiunilor
viitoare (de exemplu, probleme
legate de restructurarea
datoriilor sau de echilibrarea
deficitelor, perspectivele
economice viitoare depindeau
de rezultatul altor proiecte sau
de posibilitatea de generare
a unui capital suplimentar).
Riscuri semnificative privind
operațiunile viitoare (a se
vedea problemele prezentate
mai sus sau falimentul
beneficiarului, încetarea
activităților sprijinite sau
perspective de viitor foarte
sumbre).

1

ANEXA V
Variația numărului de locuri de muncă în cadrul proiectelor auditate
PO

PO Burgenland
Republica Cehă
PO Sud-Est
Programul operațional
Antreprenoriat și
Inovare
Germania
PO Saxonia Inferioară
PO Saxonia
Italia
PO Central
PO Apulia
PO Polonia
Total
1

Numărul de angajați,
IMM-uri
diferența dintre
la finalul
situația înainte
proiectului
de proiect și
(ca urmare
cea de la finalul a proiectului)
proiectului

înainte de
proiect

la finalul
proiectului
(în total)

45

192

+ 326 %

12
325

40
352

24
60
0
59
263
788

Numărul de angajați,
întreprinderi mari
diferența
la finalul
dintre
proiectului
situația
(ca urmare
înainte de
a proiectului)
proiect și
cea de la
finalul
proiectului
+ 10 %
0

la
1 iunie 2016

diferența
dintre
situația la
finalul
proiectului
și situația la
1 iunie 2016

înainte de
proiect

la finalul
proiectului
(în total)

la
1 iunie 2016

diferența
dintre
situația la
finalul
proiectului și
situația la
1 iunie 2016

135

114

- 40 %

376

413

319

- 23 %

+ 233 %
+8%

19
4

53
395

+ 33 %
+ 12 %

-

-

-

-

-

-

109
89

+ 354 %
+ 48 %

85
29

125
107

+ 15 %
+ 20 %

286

437

+ 53 %

151

766

+ 75 %

19
86
424
1 311

–
+ 45 %
+ 61 %
+ 66,4 %

19
27
159
477

19
72
441
1 326

0
- 16 %
+4%
+1%

160
319
10 656
11 797

163
354
10 871
12 238

+2%
+ 11 %
+2%
+ 3,7 %

3
35
14
203

1631
532
9 691
11 471

+ 50 %
- 11 %
-6%

Pentru un proiect din cadrul programului operațional din Italia nu a putut fi verificată menținerea locurilor de muncă create. S-a presupus, totuși, că toate
locurile de muncă (163) existau în continuare în iunie 2016.

Notă: cifrele din tabel indică rezultatele pentru proiectele auditate din cadrul programelor operaționale subiacente.
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor colectate în cadrul auditului.
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ANEXA VI

Condițiile legale privind durabilitatea stabilite de autoritățile de management
Aspect specific

AT

CZ (Central)

CZ (POR)

DE (Saxonia Inferioară)

DE (Saxonia)

IT (Central)

IT (POR)

PL

1. Legislația națională

Parțial
În conformitate cu
reglementările UE, dar
lipseau obligații privind
monitorizarea.

Da
În conformitate cu
reglementările UE
pentru activele
achiziționate. Perioada
de durabilitate era
valabilă și pentru
locurile de muncă
create sau salvate.
Parțial

Da
În conformitate cu
reglementările UE
pentru activele
achiziționate. Perioada
de durabilitate era
valabilă și pentru
locurile de muncă
create sau salvate.
Parțial

Parțial
În conformitate cu
reglementările UE, dar
dispozițiile nu au fost
transpuse în mod
uniform.

Parțial
În conformitate cu
reglementările UE, dar
lipseau obligații privind
monitorizarea.

Nu

Da
În conformitate cu
reglementările UE
pentru activele
achiziționate. Perioada
de durabilitate era
valabilă și pentru
locurile de muncă
create sau salvate.
Nu

Parțial
În conformitate cu
reglementările UE, dar
dispozițiile nu au fost
transpuse într-o
manieră coerentă.

2. Programele
operaționale sunt
axate pe asigurarea
unui caracter durabil al
rezultatelor
proiectelor.
3. Condiții specifice în
acordurile de grant

Da
În conformitate cu
reglementările UE
pentru activele
achiziționate. Perioada
de durabilitate era
valabilă și pentru
locurile de muncă
create sau salvate.
Nu

Nu

Nu

Nu

Parțial
Obligația de a menține
investiția pentru
o perioadă de cinci ani
de la finalizarea
proiectului.
Fără controale
sistematice care să
verifice respectarea
cerințelor de
durabilitate.

Parțial
Obligația de a menține
investiția pentru
o perioadă de trei ani
(IMM) de la finalizarea
proiectului. Raportare
pentru primele două
exerciții contabile
închise, nu pentru
întreaga perioadă de
durabilitate.

Da
Obligația de a menține
activele pentru
o perioadă de cinci ani
pentru toate
întreprinderile,
raportare pe parcursul
întregii perioade de
durabilitate.

Da
Condiții detaliate
privind eligibilitatea –
tipuri de investiții și
condiții legate de
ocuparea forței de
muncă. Obligația de
a menține activele în
care s-au efectuat
investiții și locurile de
muncă timp de
cinci ani. Obligații
detaliate în materie de
raportare.

Da
Condiții detaliate
privind eligibilitatea –
tipuri de investiții și
condiții legate de
ocuparea forței de
muncă. Obligația de
a menține activele în
care s-au efectuat
investiții și locurile de
muncă timp de
cinci ani. Obligații
detaliate în materie de
raportare.

Parțial
Obligația de a menține
investiția pentru
o perioadă de cinci ani
de la finalizarea
proiectului sau până la
rambursarea
împrumutului. În cazul
a două din trei măsuri
auditate, raportarea
era prevăzută doar
pentru primii doi ani
după finalizarea
proiectului.

Parțial
Obligația de a menține
investiția pentru
o perioadă de cinci ani
de la finalizarea
proiectului. În cazul
unei măsuri, era
prevăzută întocmirea
de rapoarte în fiecare
an cu privire la
rezultate, timp de
cinci ani după
finalizarea proiectului.

4. Orientări sau
consiliere sistematică
din partea autorității
de
management/organism
elor de implementare
cu privire la
monitorizarea
durabilității

Nu

Parțial
Orientări pentru
solicitanți și beneficiari,
monitorizarea nu viza
întreaga perioadă de
durabilitate.

Da
Orientări pentru
solicitanți și beneficiari,
monitorizarea viza
întreaga perioadă de
durabilitate, fiecare
proiect fiind verificat la
fața locului.

Da
Sunt stabilite
mecanisme eficace de
monitorizare și sunt
furnizate orientări.

Da
Sunt stabilite
mecanisme eficace de
monitorizare și sunt
furnizate orientări.

Parțial
Nu există orientări
specifice; numai
orientările aferente
unei măsuri se referă la
cerințele legate de
menținere.

Parțial
Obligația de a menține
investiția timp de
cinci ani de la
finalizarea proiectului;
în cazul unei măsuri,
până la zece ani pentru
activele necorporale. În
cazul unei măsuri,
raportarea era
prevăzută doar pentru
primii doi ani de la
finalizarea proiectului.
În cazul unei măsuri, nu
era prevăzută
raportare.
Nu

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene.

Parțial
Orientări aprobate
în 2012, dar nu este
obligatorie
o monitorizare
exhaustivă.
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ANEXA VII
Procedurile de monitorizare și de raportare cu privire la cerințele legale în materie de
durabilitate
PO

PO Burgenland
2000-2006

Stat
membru
AT

PO Antreprenoriat și
Inovare 2007-2013

CZ

DE

Saxonia
Inferioară
PO 2007-2013

PO regional SudEst 2007-2013

CZ

Saxonia
PO 2007-2013

DE

Monitorizarea realizată de autoritatea de management
Moderată: Autoritatea de management și organismul de
implementare nu au prevăzut controale sistematice ale
respectării cerințelor privind durabilitatea și nu au
efectuat verificări specifice pe parcursul perioadei de
durabilitate. Timp de trei ani de la finalizarea proiectului,
organismul de implementare a verificat gradul în care
obiectivul privind numărul de locuri de muncă a fost atins
și menținut, pe baza datelor provenite de la fondul de
asigurări sociale și pe baza situațiilor financiare ale
întreprinderilor sprijinite.
Nu există un sistem IT care să monitorizeze rezultatele pe
toată durata perioadei de durabilitate.
Moderată: Autoritatea de management și organismul de
implementare nu au monitorizat performanța proiectelor
pe parcursul întregii perioade de durabilitate, ci doar
pentru primele două exerciții financiare închise după
finalizarea proiectelor. Selecția proiectelor care urmau să
fie verificate în cursul perioadei de implementare și
al perioadei de durabilitate s-a efectuat pe baza unui
eșantion.

Bună: Autoritatea de management a solicitat să fie
furnizate informații atât cu privire la rezultate, cât și cu
privire la realizări, în rapoartele de monitorizare. Ambele
tipuri de indicatori erau obligatorii. Pe parcursul
perioadei de durabilitate, autoritatea de management
a efectuat cel puțin o verificare la fața locului pentru
fiecare proiect în parte. Rapoartele de monitorizare
trebuiau transmise anual pe parcursul întregii perioadei
de durabilitate și acopereau toată această perioadă.
Bună: Autoritățile au introdus proceduri de monitorizare
adecvate pentru a asigura implementarea proiectelor
conform dispozițiilor și condițiilor în vigoare și pentru
a obține o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea
unor rezultate durabile. Au fost efectuate verificări
sistematice prin sondaj.
Bună: Autoritățile au introdus proceduri de monitorizare
adecvate pentru a asigura implementarea proiectelor
conform dispozițiilor și condițiilor în vigoare și pentru
a obține o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea
unor rezultate durabile. Au fost efectuate verificări
sistematice prin sondaj.

Raportarea realizată de beneficiari
Precară: Nu au fost solicitate informații de la
beneficiari pentru a verifica rezultatele
proiectelor pentru restul perioadei de
durabilitate.

Moderată: Deși beneficiarii aveau obligația de
a raporta cu privire la indicatorii obligatorii (în
special de realizare) și neobligatorii, ei nu au
efectuat raportări consecvente cu privire la
valorile obținute în ceea ce privește indicatorii
neobligatorii. Ei nu aveau obligația de
a transmite informații cu privire la performanța
proiectelor pentru toată durata perioadei de
durabilitate. Transmiterea cu întârziere
a rapoartelor privind rezultatele proiectelor nu
era sancționată.
Moderată: Beneficiarii au prezentat informații
atât cu privire la indicatorii de realizare, cât și cu
privire la indicatorii de rezultat, în rapoartele
anuale de monitorizare, pe parcursul întregii
perioade de durabilitate. Transmiterea cu
întârziere a rapoartelor privind rezultatele
proiectelor nu era sancționată.
Bună: Beneficiarii au instituit și au aplicat
o raportare standardizată și eficace, care
a acoperit perioada până la finalizarea
proiectelor și, ulterior, întreaga perioadă de
durabilitate.
Moderată: A fost instituită o raportare
standardizată și eficace, care a acoperit perioada
până la finalizarea proiectelor și, ulterior,
întreaga perioadă de durabilitate. Raportul final
de durabilitate trebuia transmis cu trei luni
înainte de finalul perioadei de durabilitate de
cinci ani din considerente practice; deși acest
lucru nu era conform cu reglementările, el nu
a avut un impact negativ asupra durabilității
rezultatelor.

PL

PO Apulia
(POR Apulia 2000-2006)

IT

Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor 2004-2006

IT

PO Central (PON CD 2007-2013)

2
Precară: Pentru proiectele auditate, autoritatea de
management nu deținea informații cu privire la utilizarea
proiectelor pe parcursul întregii perioade de durabilitate
și nu a solicitat astfel de informații de la beneficiari. În
ansamblu, nu s-au obținut suficiente probe care să
garanteze conformitatea deplină cu obligațiile în materie
de durabilitate la nivelul proiectelor.
Precară: Nu au fost prevăzute controale sistematice
privind respectarea cerințelor în materie de durabilitate.
Pentru proiectele auditate, autoritatea de management
nu deținea informații cu privire la utilizarea proiectelor
pe parcursul întregii perioade de durabilitate și nu
a solicitat astfel de informații de la beneficiari.
Nu era instituit un sistem IT care să monitorizeze
rezultatele după finalizarea proiectelor.
Moderată: Diferite organisme de implementare au
aplicat proceduri de monitorizare diferite:
(a) raportarea anuală a rezultatelor pe parcursul
perioadei de durabilitate sau (b) controale pe baza unui
eșantion reprezentând 5 % din proiectele finalizate cu
cinci ani înainte de anul verificării. Această procedură nu
a asigurat însă o monitorizare sistematică a rezultatelor
obținute și menținute pe parcursul întregii perioade de
durabilitate.
Nu a fost instituit un sistem IT care să monitorizeze
rezultatele pentru întreaga perioadă de durabilitate.

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene.

Moderată: În funcție de măsură, beneficiarii
trebuiau să furnizeze în mod obligatoriu
declarații pe propria răspundere privind
menținerea durabilității: (a) pentru întreaga
perioadă de durabilitate; (b) nicio declarație pe
propria răspundere; (c) doar o declarație unică
pe propria răspundere privind rezultatele timp
de doi ani de la finalizarea proiectelor.
Moderată: În funcție de măsură, autoritatea de
management a solicitat beneficiarilor să
transmită: (a) o declarație pe propria răspundere
pentru o perioadă de doi ani consecutivi de la
finalizarea proiectului (dacă beneficiarul era
o întreprindere mare sau un consorțiu de IMMuri) sau (b) o declarație unică pe propria
răspundere (dacă beneficiarul era
o microîntreprindere).
Precară: În cazul unei măsuri, beneficiarii aveau
obligația de a furniza rapoarte anuale privind
durabilitatea rezultatelor proiectelor timp de
cinci ani de la finalizarea proiectelor (potrivit
legislației naționale), însă pentru alte două
măsuri, nu a fost impusă o astfel de raportare.
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ANEXA VIII
Rezultatele evaluării privind IMM-urile și întreprinderile mari
IMM-uri
Modelul predominant al intervențiilor era să se acopere un număr cât mai mare de
beneficiari, fără să se indice însă în mod suficient grupul-țintă de beneficiari vizat sau
obiectivele specifice pe care proiectele trebuiau să le îndeplinească.
În majoritatea cazurilor, proiectele urmăreau să sporească principalii factori de
producție ai întreprinderilor, precum capitalul, forța de muncă și cheltuielile pentru
cercetare și dezvoltare. Nu s-a acordat însă o atenție suficientă obiectivului final urmărit
sau rezultatelor preconizate, de exemplu, în ceea ce privește creșterea exporturilor,
a productivității sau a vânzărilor.
Majoritatea beneficiarilor aparțineau unor sectoare economice clasificate ca având
un grad scăzut de tehnologizare, cum ar fi producția sau comerțul cu ridicata. Acest lucru
indică faptul că s-au utilizat fonduri semnificative pentru a sprijini redresarea sau
supraviețuirea unor IMM-uri din sectoare tradiționale, în loc să se promoveze polii de
creștere și de inovare.
Deși s-a observat o trecere de la ajutor nerambursabil la ajutor rambursabil,
granturile au rămas forma cea mai uzuală de acordare a fondurilor. Granturile simple sunt
considerate a fi, de regulă, instrumentele tradiționale, mai puțin inovatoare (și poate chiar
cu un raport cost-eficacitate mai mic) decât instrumentele financiare.
S-au constatat schimbări în ceea ce privește performanța economică. Granturile FEDR
fie au accelerat, fie au anticipat planurile de investiții ale IMM-urilor, contribuind astfel la
creșterea cifrei de afaceri, a profitabilității și a exporturilor acestora. Cea mai importantă
schimbare generată de FEDR este posibil însă să se fi produs mai degrabă la nivelul
comportamentului antreprenorial, decât în sensul concretizării imediate a rezultatelor
economice, pe care, de altfel, nu se pusese accentul în cadrul proiectelor.
Nu s-a pus accentul pe orientarea către rezultate a logicii de intervenție vizând
producerea unor schimbări specifice preconizate și nici pe implementarea unor granturi
condiționale prin care întreprinderile beneficiare să se angajeze să respecte obiective bine
definite (de exemplu, în ceea ce privește crearea sau menținerea unor locuri de muncă).
Monitorizarea nu era adaptată la rolul jucat de FEDR în sprijinirea IMM-urilor.
Alegerea indicatorilor nu era aliniată în mod suficient la valoarea adăugată a FEDR. Lipseau
sisteme de măsurare adecvate care să permită raportarea și evaluarea nivelului de
realizare și care să fie bazate pe colectarea de date la nivelul întreprinderilor.
Întreprinderile mari
Raționamentul care a stat la baza sprijinirii întreprinderilor mari a rămas neclar, iar
programele operaționale nu indicau în mod explicit beneficiile directe și indirecte
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planificate prin acest sprijin. Mai mult, nu existau studii anterioare care să evidențieze
eficacitatea și sfera completă a beneficiilor sprijinului pentru întreprinderile mari.
Sprijinul acordat de FEDR a avut, adesea, o influență redusă asupra deciziilor de
investiții ale corporațiilor, în special în ceea ce privește deciziile de a investi în UE sau în
afara granițelor acesteia.
Deși, în general, capacitățile de producție și productivitatea beneficiarilor proiectelor
de mare amploare au crescut și rezultatele directe au fost atinse (de exemplu, o creștere
a cererii de forță de muncă), rezultatele pe termen mai lung care depășesc perioada de
durabilitate de cinci ani au fost mai puțin evidente. Este probabil ca investițiile efectuate în
sectoare cu legături mai strânse cu structura industrială să fi generat beneficii mai
durabile. Caracterul investițiilor și experiența comercială anterioară a întreprinderilor din
regiune au avut un impact asupra nivelului de durabilitate, acesta din urmă depinzând, de
asemenea, de sectorul industrial în cauză, precum și de duratele diferite ale ciclurilor de
viață ale investițiilor și de nevoile în materie de capital.
Acordarea unor granturi multiple a reprezentat o practică curentă în
perioada 2007-2013. Din acest motiv, nevoile reale de investiții ale întreprinderilor mari în
regiunea vizată și efectele stimulative aferente adesea nu erau explicite.
Deși s-a constatat că durabilitatea sprijinului putea fi promovată cu succes prin
stimulente regionale, prin programe de dezvoltare a furnizorilor și prin finanțare multiplă,
s-a subliniat totuși că cheia succesului sprijinului pentru întreprinderi consta în capacitățile
strategice ale autorităților de management și ale altor părți interesate în elaborarea și
punerea în aplicare a politicilor, inclusiv în ceea ce privește selecția eficace a proiectelor în
concordanță cu strategia pe termen lung a regiunii.
Sursa:
Evaluarea ex post a programelor din cadrul politicii de coeziune 2007-2013:
•
Raport final – pachetul de lucru 2: „Sprijinirea IMM-urilor – Creșterea cercetării și a inovării în
IMM-uri și dezvoltarea IMM-urilor”, 30 martie 2016; și
•

Raport final – pachetul de lucru 4: „Sprijinul pentru întreprinderile mari”, 18 februarie 2016.
Sinteză prezentată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei: SWD(2016) 318 final din
19 septembrie 2016.

RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI A
UNIUNII EUROPENE
„SPRIJINUL UE PENTRU INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ÎNTREPRINDERI NECESITATEA DE A SE ACORDA O ATENȚIE SPORITĂ DURABILITĂȚII”
SINTEZĂ
IV. Pe lângă modificările legislative din perioada 2007-2013, abordarea UE în materie de
durabilitate s-a îmbunătățit și prin accentul pus pe planificarea strategică a proiectelor majore prin
cerința de analiză cost-beneficiu ex-ante, precum și în evaluările ex-post ale Comisiei la nivel de
program în cadrul politicii de coeziune.
VII. Comisia ține seama de aspectele legate de durabilitate prin criteriile de selecție aprobate la
nivelul comitetului de monitorizare la care Comisia participă cu titlu „consultativ”. Comisia nu
colectează, nu monitorizează și nu analizează indicatori la nivel de proiect.
În perioada de programare 2014-2020, Comisia promovează o perspectivă pe termen mai lung prin
introducerea orientării către performanță în toate programele aferente fondurilor ESI și punând un
accent sporit pe evaluarea de impact ex post pentru toate intervențiile UE. Evaluările impactului
sunt mai potrivite pentru a evidenția aspectele legate de durabilitate.
VIII.
Primul punct: Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Punctul al doilea: Comisia acceptă această recomandare.
Punctul al treilea: Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Punctul al patrulea: Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Punctul al cincilea: Comisia acceptă această recomandare.
În mod corespunzător, în evaluările sale ex-post viitoare, Comisia va consolida aspectele legate de
durabilitate în limitele prevăzute de calendarul evaluărilor și tipurile de intervenții analizate.
Punctul al șaselea: Comisia acceptă această recomandare.
Punctul al șaptelea: Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Comisia nu va monitoriza punerea în aplicare a obiectivelor care depășesc cerințele legale.
INTRODUCERE
9. Indicatorii de rezultat prevăzuți în programele operaționale pentru FEDER și pentru Fondul de
coeziune sunt meniți să reflecte schimbarea avută în vedere în domeniile economic. social și al
mediului, cel mai adesea la nivel regional. Având în vedere gestiunea partajată cu statele membre,
Comisia nu monitorizează rezultatele la nivel de proiect.
11. Interesul Comisiei s-a axat pe asigurarea faptului că sunt îndeplinite cerințele legale în materie
de durabilitate.
În selecția proiectelor de investiții productive se evaluează „durabilitatea” proiectelor, solicitânduse un plan de afaceri. Acesta din urmă trebuie să demonstreze necesitatea de finanțare publică (în
contextul schemei de ajutor de stat aplicabile) și capacitatea proiectului de a mobiliza resurse
suplimentare, acoperind costurile operaționale și de întreținere (O&M) și generând un profit
rezonabil.
Comisia a manifestat un interes semnificativ pentru chestiunea durabilității. Unul dintre obiectivele
pe termen lung ale Comisiei a fost instituirea unei abordări comune a planificării strategice și a unei

logici de intervenție bine definite a intervenției Comisiei la nivelul UE, abordând, totodată, în mod
implicit, chestiunea durabilității. În acest scop, în perioada de programare 2014-2020, s-au
înregistrat progrese semnificative prin introducerea orientării pe rezultate în toate programele
finanțate din fondurile ESI, prin punerea accentului pe logica intervenției și prin acordarea unei
atenții sporite evaluării ex-post a impactului în ceea ce privește toate intervențiile UE. De fapt,
evaluările impactului sunt mai potrivite pentru a evidenția aspectele legate de durabilitate.
OBSERVAȚII
40. În ceea ce privește perioada în curs, 2014-2020, comitetele de monitorizare vor urmări și evalua
rezultatele și indicatorii de rezultat în cadrul obiectivelor specifice ale programului operațional.
Datele raportate Comisiei de autoritățile de management sunt la nivelul axelor prioritare din cadrul
programelor operaționale, și nu la nivel de proiect. Cu toate acestea, în contextul evaluării ex-post a
intervențiilor din partea FEDR și a Fondului de coeziune în perioada 2007-2013, Comisia a
comandat studii de analiză factuală, astfel încât să poată estima impactul politicii de coeziune
asupra creșterii economice regionale pentru perioada 2007-2013. În evaluarea ex-post specifică
privind sprijinul acordat IMM-urilor în perioada 2007-2013, dovezile suplimentare colectate prin
studii de caz reflectă, de asemenea, efectele sprijinului FEDR asupra performanței IMM-urilor, a
intenției lor de a investi și a capacității de a face față crizei, precum și modificări comportamentale
în ceea ce privește metodele de afaceri.
Pentru perioada în curs, articolul 54 din RDC impune statelor membre să efectueze evaluări ale
impactului pentru intervențiile UE pe baza fondurilor ESI.
50. Începând cu perioada de programare 2014-2020, Comisia a furnizat autorităților de management
orientări privind criteriile de selecție pentru proiecte legate de strategiile de specializare inteligentă.
În cadrul fondurilor cu gestiune partajată, autoritățile de management stabilesc, la nivel național și
pe baza normelor naționale de eligibilitate, criterii de selecție specifice și alte tipuri de sprijin pentru
promovarea durabilității rezultatelor.
În perioada de programare 2014-2020, Comisia promovează o perspectivă pe termen mai lung prin
introducerea orientării către rezultate în toate programele aferente fondurilor ESI și punând un
accent sporit pe evaluarea de impact ex post pentru toate intervențiile UE. Evaluările impactului
sunt mai potrivite pentru a se evidenția aspectele legate de durabilitate.
54. Pentru a îmbunătăți calitatea concepției fiecărui program și pentru a verifica dacă obiectivele și
țintele sale pot fi atinse, programul este susținut de o evaluare ex ante efectuată la nivel de axă
prioritară și nu la nivelul tipului de întreprindere. Conform evaluărilor ex ante, programele
operaționale nu au cuantificat necesitatea reală de finanțare publică a întreprinderilor, dar au
identificat deficiențele pieței.
56. În conformitate cu condițiile de acordare a ajutoarelor de stat, beneficiarul ajutorului trebuie să
demonstreze necesitatea privind o asemenea finanțare (pe baza unui plan de afaceri).
58. Extinderea cerințelor privind durabilitatea dincolo de perioada minimă ar genera dificultăți
considerabile la încheierea programelor și ar impune obligații ulterioare împovărătoare de
monitorizare. În timp, o asemenea cerință devine, totodată, mai puțin relevantă, având în vedere
activitățile normale desfășurate de operatorii economici, care ar putea fi nevoiți să își
transfere/vândă activitățile din motive economice.
63. Inovarea a devenit un obiectiv clar pentru programele din perioada 2014-2020, proiectele fiind
evaluate în mod corespunzător în cadrul procesului de selecție, reflectând obiectivele și condițiile
programelor operaționale.

În perioada 2007-2013, contextul era în mod considerabil diferit din cauza crizei. Eforturile vizau
mai degrabă să asigure supraviețuirea întreprinderilor și menținerea locurilor de muncă existente.
65. Faptul că un proiect a început deja înainte de acordarea subvenției este în conformitate cu
schemele de ajutor de stat. Comisia ar dori să sublinieze că există și situații în care inițierea timpurie
a proiectelor nu înseamnă neapărat o pierdere nerecuperabilă.
66. Autoritățile de management au monitorizat sumele primite ca ajutor de stat, în cazul în care
acestea au fost acordate în conformitate cu schema de minimis.
69. Comisia dorește să sublinieze faptul că definiția abordării comune în ceea ce privește utilizarea
indicatorilor pentru fondurile ESI a evoluat și s-a consolidat în timp. În acest sens, în perioada
2014-2020, s-a înregistrat un progres semnificativ, având ca bază măsurile luate deja în perioada
2007-2013. În perioada actuală, toate programele operaționale finanțate din fondurile ESI trebuie să
includă indicatori privind îndeplinirea programelor și pentru rezultatele obținute, definiți pentru
toate obiectivele specifice de investiții, iar autoritățile de management ale acestor programe au
elaborat planuri de evaluare a impactului investițiilor UE.
70. În opinia Comisiei, pe baza lecțiilor învățate pe parcursul perioadelor de programare precedente,
s-au înregistrat progrese în perioada în curs, 2013-2020. Nu numai utilizarea și raportarea
sistematică a indicatorilor în cadrul programelor operaționale, ci și cerința actuală de evaluare a
impactului intervențiilor din partea FEDR stimulează statele membre să adopte o perspectivă pe
termen mediu și lung atunci când planifică și programează punerea în aplicare a intervențiilor,
contribuind astfel la durabilitatea rezultatelor investițiilor. Monitorizarea directă a durabilității
rezultatelor proiectelor rămâne, cu toate acestea, responsabilitatea statelor membre.
77. În ceea ce privește perioada 2007-2013, potrivit Memorandumului de planificare a anchetei
(MPA) al cărui scop este de a răspunde aspectelor neacoperite, Comisia a efectuat audituri în cadrul
cărora s-a verificat, între alte aspecte, dacă au fost îndeplinitele cerințele legale în materie de
durabilitate. Au fost raportate și monitorizate unele constatări de neîndeplinire a acestor cerințe.
În ceea ce privește perioada 2014-2020, auditurile de sistem de prevenire timpurie și auditurile de
conformitate acoperă, de asemenea, riscurile de neconformitate cu cerințele legale în materie de
durabilitate prin utilizarea acelorași liste de verificare.
În ceea ce privește evaluarea, evaluările ex-post ale programelor FEDR și ale Fondului de coeziune
în perioada 2007-2013 includ 13 pachete de lucru, dintre care 8 pachete tematice (precum sprijinul
pentru IMM-uri, mediul, eficiența energetică, turismul și cultura etc.). În vreme ce nicio evaluare nu
s-a concentrat în mod specific pe chestiunea „durabilității” rezultatelor în sine (spre deosebire de
durabilitatea legală, care ar trebui evaluată în contextul auditurilor), unele dintre aceste studii s-au
referit în mod explicit la durabilitatea rezultatelor/impactului printr-o întrebare specifică din cadrul
evaluării. Acesta este cazul, de exemplu, în evaluarea ex-post a sprijinului pentru întreprinderile
mari și pentru turism și cultură. Mai mult, evaluările ex-post vizează rezultatele pe termen lung, de
exemplu, durabilitatea intervențiilor UE în limitele prevăzute de calendarul evaluărilor, tipurile de
intervenții analizate, precum și elementele factuale disponibile.
80. Utilizarea unor măsuri corective (sau a schemelor de asistență rambursabilă) trebuie să fie
examinată cu atenție. De exemplu, dacă beneficiarul nu a reușit să îndeplinească obiectivele din
cauza unui context economic mai dificil, care i-a slăbit viabilitatea financiară, aplicarea de măsuri
corective ar avea consecințe grave și contraproductive asupra proiectelor care și-au atins parțial
obiectivul.
Răspunsul comun al Comisiei la punctele 81 - 84
A se vedea răspunsul Comisiei la recomandarea 5 litera (b).

86. În plus, utilizarea într-o mai mare măsură a instrumentelor financiare pentru investiții neriscante
este de natură să reducă riscul de apariție a efectului de balast și să ofere noi garanții privind
durabilitatea, deoarece planurile de afaceri sunt evaluate cu atenție de băncile comerciale care
verifică bonitatea financiară a proiectelor.
92. Orientarea către performanță se află în centrul abordării actuale a Comisiei cu privire la
investițiile UE și depinde de mai multe elemente care interacționează, inclusiv o bună analiză a
necesităților, o logică de intervenție fiabilă cu obiective clare și specifice, indicatori de rezultat bine
aleși, reflectați în criteriile de selecție, precum și un cadru de performanță cu obiective de etapă și
cu niveluri-țintă. În plus, cerința privind evaluările impactului în perioada 2014-2020 invită la o
reflecție ex-ante cu privire la ceea ce se intenționează a se obține prin intermediul investițiilor în
cauză.
93. Datorită legăturii cu cadrul financiar, cadrul de reglementare este conceput și negociat cu cel
puțin 3 sau 4 ani înainte de a se putea efectua evaluările ex post aferente perioadei de programare în
curs (după încheierea perioadei de eligibilitate, în scopul de a se obține date suficiente și fiabile)
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Recomandarea 1 - Promovarea durabilității rezultatelor
a) Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
b) Comisia acceptă această recomandare.
Recomandarea 2 - Includerea durabilității în procesul de selecție
Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Recomandarea 3 - Concentrarea pe durabilitate în procesul de monitorizare și de raportare
Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Recomandarea 4 - Includerea durabilității în procesul de evaluare
Comisia acceptă această recomandare.
În mod corespunzător, în evaluările sale ex-post viitoare, Comisia va consolida aspectele legate de
durabilitate în limitele prevăzute de calendarul evaluărilor și tipurile de intervenții analizate.
Recomandarea 5 - Aplicarea cu consecvență a unor măsuri corective clar definite
a) Comisia acceptă această recomandare.
b) Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Comisia nu va monitoriza punerea în aplicare a obiectivelor care transcend cerințele legale.

Etapă

Data

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului

8.6.2016

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate
auditată) a proiectului de raport
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie

11.12.2017

Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în
toate versiunile lingvistice

6.3.2018

7.2.2018

Generarea, prin intermediul fondurilor UE, a unor rezultate
durabile, care să se mențină și după finalizarea proiectelor,
este importantă pentru facilitarea producerii unor
impacturi pozitive la nivelul beneficiarilor și al regiunilor
vizate. Între 2000 și 2013, peste 75 de miliarde de euro au
fost alocați în cadrul FEDR pentru investiții productive în
întreprinderi. Curtea a constatat că, pentru o proporție
semnificativă din proiectele auditate, rezultatele fie nu au
fost deloc durabile, fie au fost doar parțial durabile.
Potrivit concluziilor Curții, această situație este cauzată, în
principal, de lipsa punerii accentului de către Comisie și de
către autoritățile naționale/regionale pe durabilitatea
rezultatelor, atât în gestionarea programelor, cât și în cea a
proiectelor, fie în faza de concepere a programelor
operaționale, fie în faza de selecție, de monitorizare ori de
evaluare. Cadrul de reglementare pentru perioada
2014-2020 a introdus îmbunătățiri în materie de
durabilitate. Curtea formulează recomandări menite să
acopere lacunele persistente, cu scopul de a consolida
durabilitatea rezultatelor viitoarelor investiții productive
din UE.
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