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Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la
politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice
ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie
maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de
venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în
rândul publicului larg.
Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit II – cameră specializată pe domeniile de
cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere și incluziune –, condusă de doamna Iliana
Ivanova, membră a Curții de Conturi Europene. Auditul a fost condus de domnul Ladislav Balko,
membru al Curții de Conturi Europene, care a beneficiat de sprijinul unei echipe formate din: Branislav
Urbanič, șef de cabinet, și Zuzana Franková, atașată în cadrul cabinetului, Myriam Cazzaniga, manager
principal, Pekka Ulander, coordonator, și Michaela Binder, expertă națională detașată.
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GLOSAR
Autoritate de management: un organism public sau privat care a fost desemnat de statul
membru să gestioneze un program operațional. Printre atribuțiile acestei autorități se
numără selecția proiectelor în vederea finanțării lor, monitorizarea modului în care sunt
implementate acestea și raportarea către Comisie cu privire la aspectele financiare și la
rezultatele obținute.
Axă prioritară: una sau mai multe priorități de investiții asociate unui obiectiv tematic.
Finanțarea disponibilă pentru un program operațional este organizată pe axe prioritare.
Cadru de performanță: o serie de obiective de etapă și de valori-țintă definite pentru fiecare
axă prioritară dintr-un program operațional, reprezentând un pilon important al abordării
axate pe performanță.
Codul european de conduită referitor la parteneriat: un set de principii prevăzute în
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei, având ca scop sprijinirea statelor
membre în organizarea de parteneriate pentru elaborarea și punerea în aplicare
a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale.
Comitetul de monitorizare: comitet care monitorizează implementarea unui program
operațional. Acesta este compus din „reprezentanți ai autorităților competente ale statului
membru” (de exemplu, reprezentanți ai autorității de management, ai autorității de
certificare și ai autorității de audit, ai organismelor de implementare, ai organizațiilor
patronale, ai organizațiilor lucrătorilor și ai societății civile). Comisia are și ea un rol de
observator.
Condiționalități ex ante: condițiile pe care trebuie să le îndeplinească statele membre
înainte de a putea primi orice finanțare din partea fondurilor structurale și de investiții
europene. Atunci când au elaborat programe operaționale pentru perioada de
programare 2014-2020, statele membre au avut obligația de a evalua dacă aceste condiții au
fost îndeplinite. În cazul în care ele nu erau îndeplinite, era necesar să se întocmească
planuri de acțiune pentru a se garanta îndeplinirea condiționalităților până la
31 decembrie 2016.
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Criterii de selecție/de atribuire: criterii predefinite utilizate în procedurile de selecție pentru
a se evalua capacitatea solicitantului de a realiza acțiunea sau programul de lucru propus.
Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): reprezintă cinci fonduri
separate care au drept obiectiv reducerea dezechilibrelor regionale la nivelul Uniunii și ale
căror cadre de politică sunt stabilite pentru perioada bugetară de șapte ani a cadrului
financiar multianual (CFM). Fondurile ESI cuprind 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).
Indicator: o valoare măsurabilă referitoare la un obiectiv, care oferă informații ce stau la
baza evaluării gradului de îndeplinire a obiectivului respectiv.
Indicatori de realizare: valorile utilizate pentru a se măsura realizările operațiunilor sprijinite
sau realizările la nivelul programului operațional.
Indicatori de rezultat: valorile utilizate pentru a se măsura rezultatele generate de proiectele
sprijinite sau rezultatele obținute la nivelul programului operațional.
Indicatori financiari: valori utilizate pentru a se monitoriza progresele realizate în ceea ce
privește angajamentele și plățile (anuale) de fonduri disponibile pentru fiecare proiect,
măsură sau program în raport cu costurile eligibile ale acestora.
Logică de intervenție: legătura dintre nevoile evaluate, obiective, resurse (planificate și
alocate), realizări (vizate și obținute) și rezultate (propuse și reale).
Monitorizare: examinarea periodică a cheltuielilor, a realizărilor și a rezultatelor, care oferă
informații actualizate cu privire la progresele înregistrate de proiecte/programe în direcția
dorită.
Obiectiv specific: rezultatul preconizat la care urmărește să contribuie acțiunea Uniunii
Europene.
Priorități de investiții: pentru fiecare axă prioritară, statele membre trebuie să stabilească,
în programele lor operaționale, prioritățile de investiții și obiectivele specifice aferente.

6

Acestea sunt enunțate în regulamentele specifice care reglementează FEDR, FSE și Fondul de
coeziune.
Program operațional: enunțarea priorităților și a obiectivelor specifice ale unui stat
membru, prin care se descrie modul în care vor fi utilizate fondurile (atât din partea UE, cât
și cofinanțarea națională publică și privată) în cursul unei perioade date (în prezent, de șapte
ani) pentru finanțarea de proiecte. Proiectele derulate în cadrul unui program operațional
trebuie să contribuie la atingerea unui anumit număr de obiective definite la nivel de axă
prioritară în cadrul programului operațional. Programele operaționale pot fi finanțate prin
FEDR, prin Fondul de coeziune și/sau prin FSE. Ele sunt elaborate de statele membre și
trebuie să fie 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.
Realizări: ceea ce se produce sau se obține cu ajutorul resurselor alocate unei intervenții (de
exemplu, cursuri de formare profesională pentru tineri șomeri, numărul de stații de epurare
sau lungimea drumului construit).
Rezerva de performanță: resurse care constituie 6 % din resursele alocate FEDR, FSE și
Fondului de coeziune sau FEADR și FEPAM și care urmează să fie puse la dispoziție după
examinarea performanței din 2019, în cazul în care anumite cerințe sunt respectate sau
depășite.
Rezultate: schimbările imediate care se produc pentru beneficiari în urma participării
acestora la o intervenție (de exemplu, accesul îmbunătățit într-o anumită zonă datorită
construcției unui drum, stagiari care au găsit un loc de muncă).
Strategia Europa 2020: strategia de creștere adoptată de Uniunea Europeană pentru
perioada 2010-2020, care urmărește să îi permită să se redreseze în urma crizei. Strategia
este împărțită în cinci obiective principale, care acoperă următoarele domenii: ocuparea
forței de muncă, cercetarea și dezvoltarea, clima și energia, educația, precum și incluziunea
socială și reducerea sărăciei.
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LISTA ACRONIMELOR
AM
AMD
AP
CE
FC
FEDR
Fondurile ESI
FSE
IMM-uri
OI
OS
OT
PI
PO
RDC
SM

Autoritate de management
Autoritate de management delegată
Axă prioritară
Comisia Europeană
Fondul de coeziune
Fondul european de dezvoltare regională
Fondurile structurale și de investiții europene
Fondul social european
Întreprinderi mici și mijlocii
Organism intermediar
Obiectiv specific
Obiectiv tematic
Prioritate de investiții
Program operațional
Regulamentul privind dispozițiile comune
Stat membru
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SINTEZĂ
I.

Pentru perioada de programare 2014-2020, Uniunea Europeană (UE) a alocat

aproximativ 349,4 miliarde de euro pentru îndeplinirea obiectivelor sale în materie de
politică de coeziune. Aceasta urmărește să sprijine crearea de locuri de muncă,
competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Pentru a atinge aceste obiective, se alocă finanțare
pentru proiecte implementate de beneficiari din statele membre. Autoritățile din aceste
state selectează proiecte în vederea finanțării și monitorizează implementarea lor. Este
esențial să se asigure eficacitate în alocarea finanțării – cu alte cuvinte, trebuie să se obțină
rezultatele preconizate.
II.

Pentru a sprijini acest obiectiv, Comisia a pus în aplicare diferite măsuri menite să

sporească accentul pus pe rezultate în perioada 2014-2020. În rapoartele anterioare, Curtea
a salutat îmbunătățirile pe care le-au adus aceste măsuri, însă a semnalat, totodată,
existența unor deficiențe grave în ceea ce privește eficacitatea lor, precum și în ceea ce
privește calitatea informațiilor de monitorizare referitoare la cheltuielile din domeniul
politicii de coeziune. Prezentul raport consolidează și analizează mai în detaliu aceste
constatări anterioare.
III.

Curtea a examinat măsura în care accentul pus pe rezultate este integrat în

modalitatea de selecție a proiectelor, precum și măsura în care Comisia și statele membre
pot demonstra că bugetul UE este cheltuit în mod corespunzător. În consecință, Curtea
a analizat procesul de selecție și pe cel de monitorizare a proiectelor care utilizează finanțare
acordată în domeniul coeziunii.
IV.

Concluzia sa este că, în pofida intențiilor declarate cu mult timp în urmă, concepția

procedurilor de selecție și procesele în sine continuă să pună accentul mai degrabă pe
realizări și pe absorbția fondurilor decât pe rezultate. Mai mult, deficiențele observate la
nivelul mecanismelor de monitorizare au făcut dificilă evaluarea măsurii în care finanțarea
din partea UE a contribuit la îndeplinirea obiectivelor UE și ale statelor membre. Mai
concret, Curtea a făcut următoarele constatări în legătură cu programele operaționale
pentru care a efectuat vizite de audit:
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•

În ceea ce privește selecția proiectelor, beneficiarii potențiali au fost bine informați și li
s-a oferit asistență adecvată pentru a accede la fonduri din partea UE. Procedurile
examinate de Curte erau concepute astfel încât să faciliteze selecția acelor proiecte care
prezintă relevanță pentru atingerea obiectivelor programelor operaționale, însă
criteriile de selecție rareori prevedeau ca solicitanții să definească indicatori de rezultat
cuantificați la nivelul proiectului. Mai mult, în majoritatea cazurilor, selecția proiectelor
se realiza pe baza principiului „primul venit, primul servit”. În cazul unei singure
proceduri de selecție s-a procedat la punctarea cererilor de finanțare și la realizarea
unui clasament al acestora în funcție de punctajul obținut.

•

În ceea ce privește monitorizarea, Curtea a constatat că sistemele de monitorizare au
devenit funcționale doar într-o etapă tardivă, în principal din cauza întârzierilor în
adoptarea cadrului legislativ. Persistă deficiențe la nivelul unora dintre sistemele
informatice utilizate pentru colectarea și agregarea datelor de monitorizare. În plus, ca
urmare a progreselor lente în efectuarea auditurilor sistemelor de monitorizare
respective, a apărut riscul ca acum să nu mai rămână timp suficient pentru luarea
eventualelor măsuri corective necesare înainte de examinarea performanței programate
pentru 2019.

•

În cea mai mare parte, informațiile de monitorizare continuă să fie axate pe realizări.
Raportul principal al Comisiei menit să măsoare ce s-a realizat până la momentul
respectiv prezintă progresele înregistrate în raport cu principalii indicatori de realizare,
precum și gradul de utilizare a finanțării. Informațiile privind obținerea rezultatelor sunt
însă limitate.

V.
•

Curtea recomandă, așadar, următoarele:
Pentru a garanta o abordare coerentă și cu adevărat axată pe rezultate în procesul de
selecție a proiectelor, statele membre ar trebui să se asigure că se va proceda la
o comparație între cererile de finanțare a proiectelor, să impună beneficiarilor să
definească, pentru fiecare proiect, cel puțin un indicator de rezultat veritabil și să
efectueze o evaluare a rezultatelor preconizate și a indicatorilor aferenți în raportul de
evaluare a cererilor de finanțare.
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•

Pentru a garanta o monitorizare axată pe rezultate, statele membre ar trebui să
prevadă, în contractul de finanțare, unul sau mai mulți indicatori de rezultat veritabili
cuantificați, care să contribuie la indicatorii de rezultat stabiliți la nivelul programului
operațional, iar Comisia ar trebui să definească indicatori de rezultat comuni pentru
FEDR pe baza unei definiții comune a conceptului de „rezultat”.

•

Comisia ar trebui să îmbunătățească raportarea cu privire la performanță și să se
asigure că în 2019 se va efectua o examinare pertinentă a performanței.
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INTRODUCERE
Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE
1.

Politica de coeziune este principala politică în materie de investiții a UE, urmărind să

sprijine crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică,
dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Acestei politici îi este alocată
aproximativ o treime din bugetul UE. La prețurile curente, fondurile alocate politicii de
coeziune s-au cifrat la aproximativ 230 de miliarde de euro în perioada de
programare 2000-2006, la 346,5 miliarde de euro în perioada 2007-2013 și la 349,4 miliarde
de euro în perioada 2014-2020.
2.

Politica de coeziune este pusă în aplicare prin intermediul Fondului european de

dezvoltare regională (FEDR), al Fondului social european (FSE) și al Fondului de coeziune.
Alături de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), aceste fonduri fac parte din fondurile structurale
și de investiții europene (fondurile ESI). Ele sunt implementate prin intermediul unor
programe operaționale care stabilesc priorități în materie de investiții și obiective specifice 1.
Programele descriu, de asemenea, modul în care vor fi utilizate fondurile în cursul perioadei
de programare pentru finanțarea de proiecte. Implementarea programelor operaționale
revine statelor membre sau regiunilor acestora. Aceasta înseamnă că selectarea,
monitorizarea și evaluarea proiectelor sunt realizate de statele membre sau de regiunile
acestora.
Orientarea către performanță constituie o prioritate majoră pentru Comisie și pentru
statele membre în perioada 2014-2020
3.

Europa 2020 este strategia pe zece ani a UE pentru ocuparea forței de muncă și creștere

economică. A fost lansată în 2010 cu scopul de a crea condițiile necesare pentru o creștere

1

Prioritățile în materie de investiții și obiectivele specifice sunt stabilite pe baza acordului de
parteneriat al statului membru – un acord încheiat între statul membru și Comisie în care sunt
specificate obiectivele strategice și prioritățile în materie de investiții ale țării în cauză.
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inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În vederea îndeplinirii obiectivelor și a țintelor
stabilite în această strategie, Comisia a subliniat, în 2010, necesitatea de a se îmbunătăți
eficacitatea politicii de coeziune prin punerea unui accent mai mare pe rezultate 2.
4.

În consecință, pachetul legislativ privind politica de coeziune în perioada de

programare 2014-2020 a introdus modificări semnificative menite să sporească accentul pus
pe performanță 3. Principalele măsuri sunt următoarele:
•

introducerea condiționalităților ex ante 4, care obligă statele membre să îndeplinească
anumite condiții legate de utilizarea eficace a fondurilor ESI (de exemplu, existența unor
cadre de politici/strategice) până la sfârșitul anului 2016. Una dintre ele,
condiționalitatea ex ante generală nr. 7 5, prevede „existența unui sistem de indicatori
de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai
eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în
obținerea rezultatelor”;

•

introducerea unei rezerve de performanță, prin care o parte din finanțarea UE alocată
unui program operațional este pusă deoparte, urmând a fi deblocată numai în cazul în
care un subset de indicatori (în principal indicatori de cheltuieli/de realizare) ating

2

COM(2010) 700 final din 19 octombrie 2010: „Revizuirea bugetului UE”.

3

Toate aceste aspecte au fost examinate în Raportul special nr. 2/2017 al Curții: „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” și în Raportul special nr. 15/2017 al Curții: „Condiționalitățile ex ante
și rezerva de performanță în domeniul coeziunii: instrumente inovatoare, dar încă ineficace”.

4

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire
a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

5

Condiționalitatea ex ante generală 7, partea II din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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anumite obiective de etapă predefinite. Deblocarea acestei rezerve în 2019 se va baza
pe o examinare a performanței care se va realiza în 2019 6;
•

consolidarea logicii de intervenție în cursul exercițiului de programare 7, solicitând
statelor membre să își evalueze nevoile și să se angajeze să obțină o serie de rezultate
înainte de a analiza opțiunile privind domeniile spre care vor direcționa fondurile UE și
modul în care vor cheltui acești bani;

•

o utilizare mai consecventă a indicatorilor de performanță pentru măsurarea
progreselor înregistrate în direcția obținerii acestor rezultate 8.

Importanța selectării și a monitorizării proiectelor pentru atingerea obiectivelor de
performanță
5.

În 2017, Curtea a ajuns la concluzia 9 că statele membre și Comisia reușiseră să conceapă

programe operaționale cu o logică de intervenție mai solidă. Aceasta înseamnă că
programele operaționale precizau într-o manieră consecventă scopurile urmărite de
intervenții (obiectivele specifice/rezultatele) și modul în care vor fi atinse acestea (finanțarea
necesară, acțiunile ce trebuie întreprinse și realizările preconizate).
6.

Cu toate acestea, pentru a se asigura eficacitatea politicii, este important nu numai să

se stabilească obiective clare și să se aibă în vedere rezultatele obținute în cursul exercițiului
de programare, ci este esențial și ca pe întreg parcursul fazei de implementare a programului
operațional să se aplice o abordare axată pe rezultate, întrucât factorii care vor determina
eficacitatea politicii sunt calitatea proiectelor finanțate și valoarea lor adăugată din
perspectiva rezultatelor concrete obținute. Prin urmare, selecția și monitorizarea

6

Articolele 20, 22 și 96 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și anexa II la acesta.

7

Articolele 9 și 96 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

8

Anexa I la Regulamentele (UE) nr. 1300/2013, nr. 1301/2013 și nr. 1304/2013, articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 și
articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

9

Raportul special nr. 2/2017.
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proiectelor, precum și raportarea cu privire la aceste aspecte sunt esențiale pentru atingerea
obiectivelor de performanță. Figura 1 oferă o vedere de ansamblu asupra ciclului de
implementare a unui program operațional și asupra organismelor implicate. Procesele care
prezintă relevanță pentru auditul Curții sunt evidențiate în galben.
Figura 1 – Vedere de ansamblu asupra ciclului de implementare a unui program
operațional
Programare și implementare

Raportare

Statul membru

Elaborarea programului operațional

Comisia Europeană

Examinarea și aprobarea programului
operațional

Analiza și evaluarea rapoartelor
anuale de implementare

Autoritatea de management (sau organismul intermediar)

Elaborarea rapoartelor anuale de
implementare, inclusiv agregarea
informațiilor de monitorizare și
prezentarea rezultatelor în urma
evaluărilor

Selecția proiectelor sau a
promotorilor de proiecte

Promotorii de proiecte

Implementarea proiectelor

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Furnizarea informațiilor de
monitorizare privind proiectele
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Principalii participanți și rolul lor în selecția și monitorizarea proiectelor
7.

Proiectele sunt selectate de autoritățile naționale și regionale responsabile de

gestionarea programelor operaționale. Aceste autorități de management – sau organismele
intermediare cărora le-au delegat competențe – stabilesc criteriile de selecție, organizează
comitetele de selecție și decid care proiecte urmează să primească finanțare europeană.
Comisia nu este implicată în selecția proiectelor, spre deosebire de rolul fundamental pe
care îl joacă în negocierea programelor operaționale. Ea este însă implicată, prin intermediul
rolului consultativ pe care îl are, în comitetele de monitorizare a programelor operaționale 10,
în cadrul cărora sunt aprobate metodologia și criteriile utilizate pentru selectarea
proiectelor. De asemenea, Comisia oferă orientări întemeiate pe cele mai bune practici și pe
schimbul de experiențe cu statele membre.
8.

Responsabilitatea pentru monitorizarea proiectelor revine statelor membre. Autoritățile

de management monitorizează implementarea programelor operaționale și a proiectelor,
procedează la agregarea informațiilor de monitorizare și prezintă Comisiei rapoarte anuale
de implementare. La rândul său, și comitetul de monitorizare examinează implementarea
programelor operaționale și aprobă rapoartele anuale de implementare. Și în acest caz, rolul
Comisiei se limitează la furnizarea unor orientări, la examinarea, în cooperare cu autoritățile
de management, a performanței programelor operaționale și la formularea unor observații
cu privire la rapoartele de implementare.
9.

În rolul său de raportare însă, Comisia transmite atât către autoritatea care acordă

descărcarea de gestiune (Parlamentul European), cât și către Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor o sinteză anuală a rapoartelor anuale de implementare ale
statelor membre, precum și raportul strategic (în 2017 și în 2019) 11.

10

Articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

11

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI
10. Acest audit a avut ca scop să determine dacă procesul de selecție a proiectelor și
sistemele de monitorizare pentru proiectele din cadrul FEDR și al FSE în perioada de
programare 2014-2020 erau orientate către rezultate. Având în vedere stadiul până la care
a avansat implementarea programelor operaționale, acest audit, care se bazează și pe
auditurile efectuate anterior, a dat Curții pentru prima dată posibilitatea de a urmări
„abordarea axată pe rezultate” pe tot parcursul fazei de implementare, pe măsură ce devin
disponibile primele rezultate. Auditul prezintă, de asemenea, o relevanță ridicată pentru
examinarea performanței programată pentru 2019.
11. În prima parte a raportului, sunt prezentate rezultatele analizei efectuate de Curte cu
privire la procedurile de selecție instituite pentru programele operaționale auditate. Curtea
evaluează concepția acestor proceduri de selecție, în special stabilirea criteriilor de selecție
și orientarea lor către rezultate, precum și faza de evaluare a cererilor de finanțare. În partea
a doua, Curtea examinează sistemele de gestiune și de control care au fost instituite, precum
și monitorizarea realizată până în prezent de către autoritățile de management/organismele
intermediare responsabile de programele operaționale pentru care s-au efectuat vizite, cu
scopul de a măsura performanța operațională la nivel de program și la nivel național.
Aspectele asupra cărora s-a aplecat Curtea includ fiabilitatea datelor, disponibilitatea lor și
capacitatea de a produce informații relevante pentru gestionare și pentru prezentarea de
rapoarte către Comisie.
12. În total, au fost examinate 34 de proiecte (a se vedea lista proiectelor din anexa I).
Curtea s-a concentrat pe FEDR și pe FSE, mai concret pe trei obiective tematice 12 (a se vedea
o descriere a celor 11 obiective tematice în anexa II):
•

obiectivul tematic 3: îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (16 proiecte);

12

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

obiectivul tematic 8: promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă și
sprijinirea mobilității forței de muncă (12 proiecte);

•

obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei
forme de discriminare (6 proiecte).

13. Curtea a analizat o serie de proiecte selectate direct de autoritățile de management
(sau de organismele intermediare) prin intermediul a 20 de proceduri de selecție (a se vedea
lista acestora în anexa III). Aceste proiecte au fost extrase din șapte programe operaționale
care se derulează în patru state membre: Republica Cehă, Franța, Italia și Finlanda (a se
vedea lista programelor operaționale în anexa IV). Programele operaționale respective și
statele membre au fost selectate în funcție de volumul fondurilor alocate și de stadiul de
implementare a proiectelor. Acestea din urmă au fost selectate în funcție de valoarea
finanțării nerambursabile primite și de stadiul lor de progres la momentul auditului. În
anexa V sunt enumerate axa prioritară, prioritățile de investiții și obiectivele specifice
aferente fiecăruia dintre proiectele selectate. Indicatorii de realizare și de rezultat aferenți
acestora sunt enumerați în anexa VI în ceea ce privește FEDR și în anexa VII în ceea ce
privește FSE.
14. Curtea a examinat, de asemenea, acțiunile întreprinse de Comisie în ceea ce privește
selectarea proiectelor și monitorizarea programelor operaționale pentru FSE și pentru FEDR
în general.
OBSERVAȚII
Selecția proiectelor nu este axată într-o măsură suficientă pe rezultate
15. Procedurile de selecție instituite de autoritățile de management ar trebui să acorde
prioritate selecției acelor proiecte care prezintă cea mai mare relevanță pentru obiectivele
urmărite și care au cea mai mare probabilitate de a obține rezultate. Aceste proceduri ar
trebui, în egală măsură, să asigure că modul în care sunt cheltuite fondurile disponibile este
în conformitate cu normele. Curtea a verificat măsura în care preocuparea pentru rezultate
fusese reflectată în concepția procedurilor de selecție (de exemplu, criteriile de selecție
utilizate pentru evaluarea unei cereri de finanțare, metoda utilizată pentru evaluarea
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proiectelor și documentația pusă la dispoziția potențialilor ofertanți), în aplicarea acestora,
precum și, în consecință, în proiectele selectate.
16. Activitățile de audit anterioare ale Curții 13 au pus în evidență faptul că atât Comisia, cât
și statele membre reușiseră să conceapă programe operaționale cu o logică de intervenție
mai solidă, cu alte cuvinte, programe în care existau legături clare între nevoile în materie de
dezvoltare, obiectivele specifice și indicatorii de rezultat. Această logică de intervenție ar
trebui să se reflecte în procedurile de selecție a proiectelor. Curtea consideră că există un
număr de criterii esențiale care ar trebui să fie luate în considerare de autoritățile de
management la conceperea procedurilor pentru a se asigura că acestea sunt axate pe
obținerea de rezultate:
•

criteriile de selecție aplicate ar trebui să garanteze că proiectele sunt în concordanță cu
obiectivele programelor operaționale;

•

criteriile de selecție ar trebui să favorizeze selecția proiectelor care au nu numai
indicatori de realizare cuantificați, ci și indicatori de rezultat cuantificați, cu ajutorul
cărora se măsoară ce anume s-a obținut în cadrul proiectelor;

•

ar trebui să fie încurajată depunerea de cereri de finanțare de către beneficiari, pentru
a se asigura că este disponibil un număr mare de proiecte în vederea selecției;

•

nu în ultimul rând, selecția proiectelor ar trebui să se bazeze pe o comparație directă
a cererilor de finanțare, cu scopul de a se identifica și a se ierarhiza proiectele cele mai
potrivite pentru finanțare.

17. La punctele următoare, este descrisă măsura în care autoritățile de management au
aplicat aceste variabile atunci când au prelucrat cererile de finanțare primite, precum și
modul în care variabilele respective au influențat selectarea unor proiecte care erau axate pe
rezultate (a se vedea punctele 18-38).

13

A se vedea Raportul special nr. 2/2017 al Curții.
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Procedurile de selecție sprijină selecția unor proiecte care prezintă relevanță pentru
obiectivele programelor operaționale
18. Pentru cadrul legislativ aferent perioadei de programare 2014-2020, au fost introduse
două măsuri care sunt concepute să determine selecția unor proiecte care prezintă relevanță
pentru obiectivele programelor operaționale:
•

programele operaționale trebuie să stabilească „principii directoare” pentru selectarea
proiectelor pentru fiecare axă prioritară 14;

•

autoritățile de management trebuie să conceapă proceduri și criterii de selecție care
„[să] asigure faptul că operațiunile contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și
a rezultatelor din cadrul priorității în cauză” 15.

19. Pe lângă acestea, au mai fost introduse, pentru perioada 2014-2020, și următoarele
cerințe pentru a determina selectarea unor proiecte axate într-o mai mare măsură pe
rezultate:
•

condiționalitatea ex ante generală nr. 7 (a se vedea, de asemenea, punctul 4) prevede
existența unui „sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor
care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite”;

•

în plus, autoritățile de management trebuie să conceapă proceduri și criterii de selecție
care „[să] asigure faptul că operațiunile contribuie la îndeplinirea [.] rezultatelor din
cadrul priorității în cauză” 16.

20. „Principiile directoare” servesc drept orientări pentru procesul de selecție a proiectelor,
detaliind principalele criterii de selecție care trebuie utilizate. În combinație cu descrierea
proiectelor cărora ar trebui să li se aloce finanțări și cu furnizarea unor exemple de astfel de
proiecte și de beneficiari, aceste principii directoare oferă o bună imagine de ansamblu

14

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

15

Articolul 125 alineatul (3) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

16

Articolul 125 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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asupra tipurilor de proiecte care ar trebuie să fie finanțate în cadrul fiecărui obiectiv specific.
Aceste principii sunt utilizate ca bază pentru elaborarea criteriilor de selecție, care pot face
trimitere în mod direct la principii.
21. Curtea a constatat că, în anumite cazuri, principiile erau de natură generală; totuși,
toate menționau necesitatea ca proiectele selectate să fie în concordanță cu obiectivele
specifice ale programului operațional, așa cum sunt descrise acestea în cadrul fiecărei axe
prioritare. Criteriile de selecție aferente procedurilor de selecție care au fost examinate de
Curte erau în concordanță cu principiile directoare. Fiecare procedură conținea cel puțin un
criteriu cu privire la relevanța proiectelor și la contribuția lor la obiectivul specific.
22. Cererile de finanțare selectate care au fost examinate de Curte au fost evaluate în
raport cu criteriile definite în cadrul procedurii de selecție. Curtea a constatat că cele 34 de
proiecte examinate în cadrul acestui audit prezentau relevanță pentru obiectivele specifice
ale programului operațional.
Evaluarea cererilor de finanțare a proiectelor nu punea un accent puternic pe rezultate, iar
acestea din urmă erau rareori cuantificate
23. Curtea a examinat modul în care autoritățile de management au efectuat selecția
proiectelor în practică, în special dacă propunerea de proiect specifica rezultate preconizate
și obiective clare, însoțite de indicatori de realizare și de rezultat clar definiți și cuantificați
(corelați cu obiectivele specifice). Curtea a examinat, de asemenea, dacă autoritățile de
management evaluaseră capacitatea fiecărui solicitant de a obține rezultatele scontate.
24. Curtea a constatat că 18 dintre cele 20 de proceduri de selecție examinate includeau
criterii care impuneau beneficiarilor să descrie rezultatele preconizate ale proiectului (a se
vedea anexa VIII). Cu toate acestea, doar 4 dintre cele 20 includeau criterii care impuneau
cuantificarea indicatorilor de rezultat la nivelul proiectului (procedurile de selecție 17, 18, 19
și 20). În trei dintre aceste cazuri, indicatorii de rezultat nu corespundeau în mod direct celor
definiți la nivelul programului operațional (a se vedea exemplul din caseta 1).
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Caseta 1 – Exemplu de indicatori de rezultat la nivelul proiectului care sunt diferiți de indicatorii
de rezultat de la nivelul programului operațional: proiectul nr. 32, selectat prin procedura de
selecție nr. 17
Indicatori de rezultat la nivelul proiectului

•

valoarea cifrei de afaceri suplimentare generate

(a se vedea proiectul nr. 32 din anexa I)

•

valoarea aferentă exporturilor directe
suplimentare

•

numărul locurilor de muncă create

•

evoluția indicelui dinamicii afacerilor

•

numărul întreprinderilor în creștere

Indicatori de rezultat la nivelul
programului operațional
(a se vedea, de asemenea, axa
prioritară 1 obiectivul specific 3d din
anexa VI)

25. Analiza realizată de Curte cu privire la cele 34 de cereri de finanțare aferente proiectelor
selectate confirmă aceste constatări. Toate cererile de finanțare furnizau informații
cuantificate pentru indicatori de realizare care corespundeau indicatorilor de la nivelul
programelor operaționale din care făceau parte sau datele de acest tip puteau fi obținute
direct din sistemul informatic (de exemplu, în cazul unor indicatori precum numărul de
întreprinderi care beneficiază de sprijin). Cu toate acestea, doar 14 cereri furnizau informații
cantitative privind indicatorii aferenți rezultatelor preconizate. În șase dintre cazurile
respective, aceștia nu corespundeau direct cu indicatorii specificați în programul
operațional. Celelalte cereri de finanțare furnizau, în principal, o descriere narativă (a se
vedea figura 2 și anexa VIII).
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Figura 2 – Informațiile furnizate în cererile de finanțare cu privire la realizările și rezultatele
preconizate
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26. În ceea ce privește evaluarea cererilor de finanțare, Curtea a constatat că autoritățile de
management evaluaseră fezabilitatea și probabilitatea generală ca proiectele să aibă succes.
Totuși, deși în cazul celor 18 proiecte din cadrul FEDR a existat o evaluare a gradului în care
era posibilă obținerea rezultatelor preconizate, în cazul celor 16 proiecte finanțate prin FSE
examinate de Curte, o evaluare de acest tip a fost efectuată doar pentru două proiecte.
O altă constatare a Curții a fost aceea că evaluarea gradului în care era posibilă obținerea
rezultatelor a rămas vagă în rapoartele de evaluare, cu excepția a șapte cazuri 17 care au
inclus o descriere mai detaliată a relevanței indicatorilor și a probabilității de atingere
a valorilor-țintă.
27. În ceea ce privește acordarea punctajelor pentru cererile de finanțare, Curtea
a observat că procesul de punctare a luat în considerare specificarea rezultatelor preconizate
doar în 11 cazuri. Acest lucru sugerează că, atât timp cât proiectul propus era în concordanță
cu tipul de acțiuni prevăzute în procedura de selecție, autoritățile de management
presupuneau că acesta urma să contribuie la realizarea obiectivelor programului
operațional. Importanța acestei contribuții nu a fost însă un aspect luat în calcul.

17

Proiectele nr. 27, 28, 30, 31, 32, 33 și 34.
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Beneficiarii au fost încurajați să depună cereri de finanțare
28. Pentru a se asigura absorbția la timp pe parcursul perioadei de programare și pentru
a se garanta, totodată, punerea accentului pe rezultate, este necesar să se dispună de un
număr suficient de solicitanți capabili să depună cereri de finanțare de bună calitate.
Promovarea de către autoritatea de management a cererii de propuneri de proiecte și
punerea la dispoziția solicitanților potențiali a unui ghid constituie factori importanți în acest
sens, de natură să determine eficacitatea globală a procedurilor de selecție. O populație mai
largă de solicitanți este de natură să garanteze selecția celor mai bune proiecte.
29. Măsurile care vizează promovarea cererilor de propuneri în rândul potențialilor
solicitanți au fost concepute de autoritățile de management pe baza cerințelor detaliate
stabilite în regulamentele UE. Aceste măsuri au fost prezentate spre aprobare comitetelor de
monitorizare ca elemente integrante ale strategiei de comunicare prevăzute de regulament
pentru programul operațional 18.
30. Curtea a constatat că autoritățile de management au încurajat beneficiarii să participe la
procedurile de selecție. În primul rând, acestea au apelat la mai multe surse pentru
a promova o cerere de propuneri în rândul potențialilor solicitanți: de exemplu, au implicat
camerele de comerț și asociații de întreprinderi locale și au utilizat instrumente online. De
asemenea, autoritățile de management s-au bazat pe parteneri pentru a circula informațiile
privind viitoarele cereri de propuneri în cadrul rețelelor lor, valorificând cunoștințele pe care
le-au dobândit în cadrul comitetelor de monitorizare.
31. În plus, orientările referitoare la finanțare furnizate solicitanților de către autoritățile de
management au fost puse la dispoziția publicului și, cu excepția uneia dintre autorități, la
momentul auditului, aceste orientări stabileau condiții clare pentru primirea sprijinului și
furnizau informații detaliate privind procedura de solicitare a finanțării și modalitățile de
finanțare, făcând trimitere în mod explicit la criteriile de selecție care urmau să fie aplicate.

18

Articolul 116 și punctul (3) din anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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Procedurile de selecție nu implicau, de obicei, realizarea unei comparații între cererile de
finanțare a proiectelor, antrenând riscul de a nu fi selectate cele mai bune proiecte
32. Curtea a verificat, în cadrul examinării procedurilor, dacă proiectele prezentate în
vederea acordării de finanțare au fost evaluate unele în raport cu celelalte. Aceasta
reprezintă o altă măsură importantă pentru a se asigura selectarea acelor proiecte care pun
cel mai mult accentul pe rezultate.
33. În cadrul gestiunii partajate, procedurile de selecție au fost definite de autoritățile de
management și aprobate de comitetele de monitorizare, în conformitate cu cerințele
prevăzute în regulamentele UE 19 și în orientările Comisiei 20. Totuși, nici regulamentele
privind fondurile ESI, nici orientările Comisiei nu precizează tipul de procedură de selecție
care trebuie utilizată, alegerea ei fiind lăsată la discreția autorității de management.
34. Dintre cele 20 de proceduri examinate de Curte, 10 erau cereri temporare de propuneri
de proiecte, 6 erau cereri permanente, 3 erau proceduri de atribuire directă și una constituia
o cerere care a fost repetată (a se vedea și detaliile din anexa III). Curtea a constatat că, în
afară de o procedură de selecție (IT, programul operațional Piemonte, nr. 13), în toate
celelalte proceduri nu se efectuase nicio comparație între cererile de finanțare a proiectelor.
Este posibil, așadar, ca finanțarea să nu fi fost alocată celor mai bune proiecte. Această
constatare trebuie nuanțată într-o anumită măsură în cazul unora dintre programele
operaționale pentru care s-au efectuat vizite, întrucât avusese loc o preselecție fie informală
(programele operaționale din Franța și din Finlanda), fie formală (Italia, Apulia), ceea ce
a permis autorităților de management să restrângă depunerea de cereri de finanțare la cele
mai adecvate proiecte. Curtea a constatat următoarele:
•

15 dintre cele 20 de proceduri s-au bazat pe principiul „primul venit, primul servit”,
conform căruia o cerere de finanțare era selectată cu condiția să fi îndeplinit criteriile și

19

Articolul 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) nr. 966/2012 și articolele 34 și 125 din
Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.

20

Orientări ale Comisiei:
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/legislation/guidance/.
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să fi existat încă suficiente fonduri disponibile. În cazul a 13 dintre acestea, avusese loc
o preselecție formală sau informală. Curtea a observat că, în cazul unora dintre
proceduri, selectarea era condiționată de obținerea unui punctaj minim (a se vedea
procedurile de selecție nr. 4 și 5 pentru Programul operațional „Spirit antreprenorial și
inovare pentru competitivitate” din Republica Cehă și procedurile nr. 16, 17, 18, 19 și 20
pentru programul operațional finlandez).
•

În cazul celor trei proceduri de atribuire directă, nu a existat, prin definiție, nicio
concurență (a se vedea procedurile de selecție nr. 1, 3 și 12).

•

În unul dintre cazuri (IT, programul operațional Piemonte, procedura de selecție nr. 8)21,
se acordase finanțare unor proiecte care fuseseră deja selectate în timpul perioadei de
programare anterioare, 2007-2013, prin simpla prelungire a duratei acestora. Acest
lucru a permis organismului intermediar să evite întreruperi în furnizarea de cursuri de
formare pentru tineri și să înceapă să absoarbă fonduri, însă a împiedicat, totodată,
participarea unor noi solicitanți potențiali.

Calitatea datelor de monitorizare este expusă la riscuri și acestea sunt în mare parte axate
pe realizări
35. Curtea a verificat dacă sistemele de monitorizare permiteau colectarea sistematică
a datelor referitoare la indicatorii specificați, făcând astfel posibilă măsurarea progreselor
înregistrate la nivel de proiect și de program și la nivelul UE. Curtea a examinat, de
asemenea, dacă datele de acest tip fuseseră raportate de așa manieră încât să se poată
demonstra succesul proiectelor finanțate și deci utilizarea eficace și eficientă a bugetului UE.
36. Secțiunea care urmează prezintă evaluarea realizată de Curte cu privire la condițiile
necesare pentru a se face posibilă monitorizarea îndeplinirii obiectivelor și raportarea cu
privire la acest aspect. Mai întâi, Curtea a verificat dacă autoritățile de management
instituiseră sisteme funcționale de monitorizare înainte de a începe implementarea
fondurilor. În continuare, Curtea a examinat dacă informațiile în materie de performanță

21

Programul operațional Piemonte, Italia, Obbligo d’istruzione, 2015/2016.
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raportate de beneficiari erau fiabile, complete și puse la dispoziție în timp util. De asemenea,
Curtea a analizat rolurile pe care le au autoritățile de management și Comisia.
37. În final, Curtea a urmărit să determine dacă sistemele instituite generau informații în
materie de performanță care să fie orientate spre rezultate – mai precis, dacă ele permiteau
obținerea unor informații agregate pertinente, acestea fiind un element-cheie pentru
raportarea cu privire la utilizarea eficace a fondurilor la nivelul statelor membre și la nivelul
UE în cadrul monitorizării și al raportării anuale.
Este posibil ca o asigurare cu privire la calitatea datelor de monitorizare să nu fie furnizată
în timp util pentru examinarea performanței programate pentru 2019
38. Monitorizarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor unui program
operațional se realizează pe baza datelor colectate din diverse surse. Aceste date sunt
agregate la nivel de program operațional și la nivel de stat membru și stau la baza
rapoartelor transmise comitetului de monitorizare al programului operațional și Comisiei.
Pentru a se prezenta o imagine corectă a situației la nivelul programului sau la cel al statului
membru, este esențial ca datele colectate să fie fiabile, complete și puse la dispoziție în timp
util. În acest scop, autoritățile de management trebuie să instituie un sistem de
monitorizare, care să presupună colectarea datelor și realizarea unor verificări privind sursa
datelor. Pentru a obține o asigurare privind calitatea datelor, Comisia se bazează pe
activitățile de audit efectuate de autoritățile de audit de la nivelul statelor membre, precum
și pe propriile sale activități de audit.
39. În contextul specific al examinării performanței, este important, de asemenea, ca datele
și sistemele utilizate pentru producerea acestora să fie auditate cât mai devreme posibil,
pentru a permite autorităților din statele membre să remedieze eventualele deficiențe
detectate în ceea ce privește calitatea datelor cu mult înainte de sfârșitul lunii iunie 2019.
Abia apoi vor fi trimise Comisiei rapoartele anuale de implementare pe 2018, care stau la
baza examinării performanței și a alocării rezervei de performanță.
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Modul în care trebuie configurate sistemele de monitorizare pentru perioada 2014-2020 de
către statele membre este precizat într-o serie de norme detaliate ale UE
40. Pentru a se asigura colectarea sistematică și monitorizarea datelor obținute la nivelul
programelor operaționale, cadrul de reglementare pentru perioada de
programare 2014-2020 a introdus mai multe modificări în ceea ce privește modalitățile de
realizare a acestor procese:
•

Autoritățile de management trebuie să instituie un sistem de gestiune și control care să
prevadă sisteme adecvate pentru raportare și monitorizare 22.

•

Autoritățile de management au responsabilitatea de a institui un sistem informatizat
pentru a înregistra toate datele referitoare la indicatorii programelor operaționale 23 în
scopul monitorizării și al raportării.

•

Conform condiționalității ex ante nr. 7, autoritățile de management trebuie să instituie
„un sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie
în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite [și] monitorizarea progreselor
înregistrate în obținerea rezultatelor [respective]” 24. Programele operaționale trebuiau
să demonstreze îndeplinirea tuturor condiționalităților ex ante până la
31 decembrie 2016 25 (a se vedea punctul 4).

•

Statele membre trebuiau să se asigure, până la 31 decembrie 2015 26, că toate
schimburile de informații între beneficiari și o autoritate de management, o autoritate

22

Articolele 72, 73 și 74 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

23

Articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; această cerință face
parte, de asemenea, din sistemul de gestiune și control menționat la articolul 72 litera (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

24

Condiționalitatea ex ante 7, partea II din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

25

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

26

Articolul 122 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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de certificare, o autoritate de audit, precum și organismele intermediare puteau fi
efectuate prin mijloace electronice 27.
41. Comisia a elaborat, de asemenea, orientări specifice 28, destinate personalului său și
autorităților competente din statele membre, privind o metodologie comună pentru
evaluarea sistemelor de gestiune și control din statele membre, care prevăd, printre altele,
existența unor sisteme adecvate pentru monitorizare și raportare.
Informațiile în materie de performanță nu sunt întotdeauna fiabile, complete și puse la
dispoziție în timp util, fapt care are un impact asupra rapoartelor de implementare elaborate
de statele membre
Datele raportate de beneficiari
42. În ceea ce privește FEDR, în multe cazuri, datele pentru indicatorii de rezultat sunt
colectate de la institutele naționale de statistică (a se vedea exemplele din anexa VI). Restul
datelor provin de la beneficiari. În ceea ce privește FSE, cea mai mare parte a datelor
raportate sunt bazate pe date colectate de la beneficiari (a se vedea anexa VII). Autoritățile
de management verifică dacă datele colectate de la beneficiari sunt corecte la finalizarea
proiectului, când primesc raportul final din partea acestora. În cursul implementării
proiectului, se pot efectua verificări și la fața locului, prin eșantionare.
43. Sistemele instituite efectuează în mod automat o serie de verificări ale coerenței și ale
plauzibilității datelor furnizate de beneficiari, în special pentru FSE. De asemenea,
autoritățile de management au la dispoziție instrumente pentru a monitoriza caracterul
complet al datelor furnizate cu privire la participanți, instrumente care le permit să

27

Articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; utilizarea efectivă a acestora de
către beneficiari nu este obligatorie.

28

EGESIF_14-0010-final 18.12.2014, Orientări pentru Comisie și statele membre privind
o metodologie comună pentru evaluarea sistemelor de management și control din statele
membre.
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reamintească beneficiarilor care au prezentat date incomplete să furnizeze informații
suplimentare.
44. Auditul Curții a pus în lumină anumite probleme în ceea ce privește calitatea datelor
colectate. A fost identificată o problemă generală în ceea ce privește exhaustivitatea și
corectitudinea datelor privind participanții la acțiunile cofinanțate de FSE. Aceste date sunt
clasificate ca fiind sensibile în legislația națională 29, prin urmare este la latitudinea
participanților să decidă dacă le declară sau nu. Statele membre și Comisia întâmpină, de
asemenea, dificultăți în verificarea exactității acestora. O altă deficiență legată de colectarea
datelor este prezentată în caseta 2.
Caseta 2 – Exemplu
Probleme privind furnizarea la timp a datelor
În cazul programului operațional național pentru FSE din Franța, beneficiarii de dimensiuni mai mari
au furnizat tardiv datele pentru perioada 2014-2015. Aceste date au fost corectate în 2016, ceea ce
a condus la diferențe semnificative între valorile raportate în raportul anual de implementare din
2015 și cele raportate în raportul din 2016 pentru anul 2015.

45. În cadrul auditului său privind fiabilitatea datelor referitoare la performanță
(2014-2020), Comisia a comunicat și alte probleme legate de fiabilitatea datelor, de
exemplu:
•

necolectarea datelor, fapt care s-a soldat cu neînregistrarea realizărilor, acestea nefiind,
așadar, luate în considerare pentru determinarea progreselor înregistrate de un
program operațional, ceea ce a condus la o interpretare incorectă a situației;

•

neînțelegerea de către autoritățile de management a definiției unor indicatori comuni
(de exemplu, indicatorul comun de realizare 26 – „numărul de întreprinderi care

29

De exemplu, informații privind circumstanțele participantului: migrant, de origine străină,
aparținând unei minorități, inclusiv unei minorități marginalizate precum romii, participant cu
nevoi speciale, altă categorie de persoane defavorizate.
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cooperează cu instituții de cercetare”), ceea ce a dus la o supraestimare a numărului de
întreprinderi raportate pentru acest indicator;
•

dubla contabilizare/faptul că valoarea pentru indicatorul „populația deservită” nu a fost
limitată la numărul de rezidenți din zona în cauză, ceea ce a avut drept rezultat valori
lipsite de consecvență.

Disponibilitatea și fiabilitatea informațiilor în materie de performanță
46. Existența unor sisteme funcționale de monitorizare la data la care autoritățile de
management demarează implementarea programelor este un element esențial prin care se
garantează generarea la timp a datelor în materie de performanță, fapt care face posibilă
efectuarea monitorizării.
47. Aprobarea tardivă, în decembrie 2013, a cadrului legislativ pentru perioada 2014-2020
la nivelul UE a determinat întârzierea dezvoltării sistemelor informatice utilizate pentru
monitorizare. În cazul indicatorilor aferenți FSE, ca urmare a complexității suplimentare
cauzate de caracterul sensibil al datelor și de definirea indicatorilor, au fost necesare discuții
suplimentare, care s-au prelungit până în anul 2014. Acest lucru a întârziat și mai mult
finalizarea sistemelor informatice. În două cazuri, alți factori au antrenat întârzieri:
reorganizarea regiunilor (Franța, programul operațional Lorena și Vosgi) și conceperea unui
nou sistem informatic unic pentru toate fondurile ESI din perioada 2014-2020 în Republica
Cehă.
48. Efectele întârzierii se reflectă în nivelul de punere în aplicare a condiționalității
ex ante 7, referitoare la existența unui sistem de indicatori de rezultat. La sfârșitul
anului 2016 – termenul pentru finalizarea planurilor de acțiune –, 50 de planuri nu erau încă
complet puse în aplicare; cu alte cuvinte, circa 11 % din ansamblul programelor operaționale
încă nu îndeplineau această cerință. Cu toate acestea, până la sfârșitul lunii februarie 2018,
toate planurile de acțiune referitoare la condiționalitatea 7 fuseseră finalizate.
49. Curtea a constatat că unele sisteme informatice nu erau încă pe deplin funcționale în
prima jumătate a anului 2017, care era deja al patrulea an de la începerea perioadei de
programare; această situație pune în pericol exhaustivitatea și exactitatea datelor colectate
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(a se vedea exemplele din caseta 3). În cadrul auditului său privind fiabilitatea datelor
referitoare la performanță (2014-2020) 30, Comisia a tras un semnal de alarmă în ceea ce
privește absența unor sisteme de schimb electronic de date cu beneficiarii, fapt care face
necesară introducerea manuală în sistem, de către autoritatea de management, a datelor
privind indicatorii, ceea ce constituie o sursă potențială de erori materiale.
Caseta 3 – Exemple de sisteme informatice care nu sunt încă pe deplin funcționale și riscurile
conexe
Republica Cehă – Programul operațional „Ocuparea forței de muncă”
•

Probleme legate de transferul de date între Oficiul pentru Ocuparea Forței de Muncă și

programul operațional. Comunicarea pe cale electronică a datelor către programul operațional
a început abia din 31 martie 2017. Până atunci, datele fuseseră comunicate prin intermediul unor
fișiere Microsoft Excel. Această metodă pune în pericol transferul de date între sisteme, în special
având în vedere volumul mare de date implicate.
•

Raportul anual de implementare pe 2016 a fost primul raport de acest tip care conținea date

relevante.
Autoritatea de management a descoperit neconcordanțe la nivelul datelor raportate de sistem
pentru raportul anual de implementare. În consecință, a fost necesară recalcularea și introducerea
lor manuală în acest raport.

30

Pe baza a 20 de audituri ale Comisiei privind fiabilitatea datelor referitoare la performanță,
efectuate în principal în 2017.
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Italia – Programul operațional Apulia
Instrumentele utilizate pentru schimbul de date în format electronic cu beneficiarii nu funcționa în
mod corespunzător la momentul auditului 31, iar sistemul de colectare și de stocare a datelor nu
conținea deloc date. Datele erau în schimb stocate pur și simplu pe calculatoarele personalului. În
consecință, agregarea datelor în vederea elaborării raportului anual de implementare pe 2016 (care
trebuia să fie transmis Comisiei până la 30 iunie 2017) a fost realizată manual, în fișiere separate.

Rapoartele de implementare elaborate de statele membre
50. Autoritățile de management trebuie să prezinte Comisiei un raport anual de
implementare pentru fiecare program operațional în parte, raport care este aprobat de
comitetul de monitorizare. Acest raport prezintă informații esențiale referitoare la
implementarea programului operațional, în principal prin furnizarea de informații cantitative
și calitative privind indicatorii comuni și indicatorii specifici programului 32. Rapoartele pe
2016, prezentate în iunie 2017, au fost primele rapoarte transmise Comisiei cu privire la
„progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor programului” 33. Comisia procedează la
o examinare a calității acestor rapoarte de implementare (coerența între numărul de
participanți și populația din zonele acoperite, de exemplu).
51. La sfârșitul anului 2017, 26 de rapoarte anuale de implementare nu fuseseră încă
acceptate de Comisie din cauza absenței unor date pentru indicatorii utilizați în cadrul de
performanță, a unor neconcordanțe între datele raportate și informațiile furnizate cu privire
la implementarea programelor operaționale sau a lipsei de explicații pentru unele dintre
datele raportate. Pentru aproximativ 40 % din programele operaționale aferente FEDR, nu
fuseseră raportate, până în 2017, valori pentru indicatorii cadrului lor de performanță, astfel
încât Comisia nu efectuase nicio analiză cu privire la aceștia până la momentul auditului.

31

Autoritatea de management a reușit să soluționeze această problemă mai târziu, în cursul
anului 2017.

32

Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

33

Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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52. Deficiențele identificate în ceea ce privește rapoartele anuale de implementare ridică
semne de întrebare în legătură cu fiabilitatea informațiilor furnizate, precum și în legătură cu
nivelul progreselor înregistrate până în prezent, așa cum sunt prezentate în documentele
emise de Comisie pe baza rapoartelor anuale de implementare 34: raportul anual de sinteză
prezentat Parlamentului și Consiliului, Comitetului Economic și Social European și
Comitetului Regiunilor și raportul strategic de progres, care sintetizează progresele realizate,
publicat doar în 2017 și în 2019.
Auditurile privind sistemele de gestiune și control și fiabilitatea datelor colectate au fost
demarate târziu, fapt care limitează gradul de asigurare care poate fi obținut cu privire la
sistemele de monitorizare și reduce timpul disponibil pentru remedierea deficiențelor
detectate
53. Pentru a se asigura calitatea informațiilor referitoare la performanță și pentru a se
garanta astfel utilizarea lor în contextul monitorizării și al raportării, este necesară luarea
unor măsuri adecvate pentru verificarea și corectarea acestor informații. Bunele practici
impun efectuarea unor audituri cu privire la sistemele care produc datele – și acțiunile
corective conexe –, precum și finalizarea acestor audituri înainte ca datele să fie incluse în
rapoartele anuale de implementare și în rapoartele strategice.
54. Conform cadrului legislativ, funcționarea sistemelor de monitorizare este auditată atât
de autoritățile de audit ale statelor membre, cât și de Comisie 35. Auditurile în cauză ar trebui

34

Precum și pe baza rapoartelor de progres ale statelor membre pentru 2017. Articolul 52 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – rapoarte care trebuie să fie prezentate până la
31 august 2017 și până la 31 august 2019 și care acoperă punerea în aplicare a acordurilor de
parteneriat până la 31 decembrie 2016 și, respectiv, până la 31 decembrie 2018. Rapoartele de
progres prezintă, în special, „progresele înregistrate către realizarea strategiei Uniunii pentru
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și a misiunilor specifice
fondurilor menționate la articolul 4 alineatul (1), prin contribuția fondurilor ESI la obiectivele
tematice selectate și, în special, în ceea ce privește obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare
program în cadrul de performanță și contribuțiile utilizate pentru obiectivele legate de
schimbările climatice”.

35

A se vedea articolul 75 și articolul 127 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și
anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015
de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de

34

să se asigure, în special, de existența unor sisteme fiabile de colectare, înregistrare și stocare
a datelor referitoare la performanță și ar trebui să evalueze dacă datele respective sunt
fiabile.
Evaluarea de către autoritățile de audit a funcționării sistemelor de gestiune și control
55. O evaluare a sistemelor instituite la nivelul autorității de management a avut loc în
etapele timpurii ale implementării unui program operațional, ca parte a procedurii de
desemnare 36. În cadrul acestei proceduri, era necesar ca un organism independent de audit
(de cele mai multe ori autoritatea de audit) să elaboreze un raport și să formuleze un aviz în
care să precizeze dacă autoritatea de management îndeplinise criteriile referitoare la mediul
de control intern, la gestionarea riscurilor, la activitățile de control și gestiune și la
monitorizare 37. Desemnarea trebuia să aibă loc înainte de prima solicitare a unei plăți
intermediare pentru programele operaționale. În lipsa acestei desemnări, nu se poate
efectua deci nicio rambursare către programele operaționale. În această etapă, auditul
acoperă existența sistemelor și a procedurilor, însă nu și buna implementare, care este
verificată în contextul auditurilor de sistem efectuate de autoritățile de audit cu privire la
sistemele de gestiune și control.
56. Din cauza aprobării tardive a programelor operaționale și a finalizării cu întârziere
a sistemelor informatice (a se vedea punctul 47), procesul de desemnare a fost întârziat.
Întârzierea a fost însă influențată și de o serie factori naționali (reorganizarea regiunilor în

progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun,
rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și
locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de
control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce
privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană (JO L 38, 13.2.2015, p. 1), precum și cerințele-cheie 6 și 15 din documentul
EGESIF_14-0010-final, 18.12.2014, Orientări pentru Comisie și statele membre privind
o metodologie comună pentru evaluarea sistemelor de management și control din statele
membre.
36

Articolele 123 și 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

37

Articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și anexa XIII la acesta.

35

Franța în 2015 și complexitatea structurilor de management – de exemplu, programul
operațional național privind FSE din Franța a desemnat 13 autorități de management și
120 de organisme intermediare). În cazul programelor operaționale care au fost examinate
în cadrul acestui audit, autoritățile de management au fost desemnate între
septembrie 2016 și februarie 2018, după ce trecuseră deja peste doi ani și, în unele cazuri,
chiar patru ani din perioada de programare (a se vedea anexa IV).
57. Din cauza implementării tardive a programelor operaționale și a volumului în consecință
limitat al datelor colectate, auditurile sistemelor abia începeau la momentul efectuării
vizitelor de audit de către Curte, și anume în prima jumătate a anului 2017. Prin urmare,
eventualele probleme în ceea ce privește calitatea datelor nu au devenit evidente decât
începând din a doua jumătate a anului 2017, cu alte cuvinte, la aproape patru ani de la
începerea perioadei de programare de șapte ani și cu un an și jumătate înainte de
transmiterea către Comisie a rapoartelor anuale de implementare pe 2018, care constituie
baza pentru alocarea rezervei de performanță.
Auditurile Comisiei
58. Comisia se sprijină pe activitățile de audit ale statelor membre și pe sistemele de audit
existente în acestea, dar efectuează, de asemenea, propriile audituri. Există două tipuri de
audituri ale Comisiei: „audituri de sistem de prevenire timpurie”, care vizează obținerea unei
asigurări rezonabile, într-un stadiu incipient al implementării, cu privire la buna funcționare
a sistemelor de gestiune și control, precum și „audituri privind fiabilitatea datelor referitoare
la performanță”. Dar, având în vedere întârzierile menționate anterior și, în consecință,
finalizarea cu întârziere a sistemelor de monitorizare, și dat fiind volumul limitat al datelor
relevante raportate, aceste audituri au fost efectuate mai târziu decât se planificase. În
special în ceea ce privește FEDR, auditurile au putut fi demarate abia după ce au fost primite
rapoartele anuale de implementare pe 2016. În total, până la sfârșitul anului 2017, Comisia
a reușit să efectueze 23 de audituri în 12 state membre: 12 audituri privind fiabilitatea
datelor referitoare la performanță și 11 audituri de sistem de prevenire timpurie.
59. Pentru cea mai mare parte dintre aceste audituri, faza de raportare era încă în curs de
desfășurare la începutul anului 2018. Potrivit Comisiei, rezultatele preliminare referitoare la
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sistemele auditate erau relativ pozitive, chiar dacă au fost evidențiate unele deficiențe. Pe de
altă parte însă, pentru aproximativ 40 % din programele operaționale aferente FEDR, nu au
fost raportate valori pentru indicatorii cadrului lor de performanță în rapoartele anuale de
implementare 38 pe 2016 care au fost prezentate în 2017. În cazul acestor programe
operaționale, Comisia nu efectuase, până în februarie 2018, audituri pentru a stabili dacă
absența datelor raportate era cauzată de întârzieri în implementare sau de inexistența unui
sistem funcțional de raportare a datelor.
60. Din cauza efectuării cu întârziere a auditurilor sistemelor, imaginea de ansamblu
a situației sistemelor de monitorizare este incompletă. În special, există o probabilitate
ridicată ca deficiențele să fie identificate târziu și să nu existe, așadar, suficient timp pentru
a se opera ajustările necesare. Această situație pune în pericol derularea examinării
performanței din 2019, care se va baza pe datele raportate de statele membre în rapoartele
anuale de implementare pe 2018 ce trebuie prezentate până la 30 iunie 2019.
Este posibil ca examinarea performanței să nu se bazeze pe obiective de etapă realiste
61. În ceea ce privește programele operaționale în legătură cu care Curtea a efectuat vizite
de audit, aceasta a remarcat, pe baza rapoartelor anuale de implementare pe 2015 sau
a datelor de monitorizare care erau disponibile la momentul efectuării auditului, că existau
cazuri în care programele operaționale își atinseseră deja țintele stabilite pentru 2023,
precum și riscuri ca valorile indicatorilor să rămână sub ținte. Pentru programele vizitate, nu
fuseseră prezentate cereri de modificare în vederea ajustării țintelor la o valoare mai
realistă. În cazul unui singur program (Republica Cehă, Programul operațional „Spirit
antreprenorial și inovare pentru competitivitate”), se solicitase și se aprobase deja revizuirea
programului, în principal în legătură cu modificarea alocărilor de fonduri în cadrul axelor
prioritare. Pe de altă parte, potrivit Comisiei, în februarie 2018, din cei 17 480 de indicatori
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Indicatorii de performanță constituie un set de indicatori definiți pentru fiecare axă prioritară
din cadrul unui program operațional, ale căror valori de la sfârșitul anului 2018 vor fi comparate
de Comisie cu obiectivele de etapă stabilite, scopul fiind de a se lua o decizie privind deblocarea
rezervei de performanță în 2019.
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utilizați în cele 430 de programe operaționale existente, valoarea-țintă pentru 2023 a fost
crescută în 1 445 de cazuri și a fost scăzută în 941 de cazuri.
62. Această situație sugerează că unele obiective de etapă 39 din cadrul de performanță nu
mai sunt realiste. În cazul în care acestea trebuie să fie revizuite, este necesar să se aducă
modificări programului operațional, lucru care se poate realiza doar la inițiativa statelor
membre 40. Având în vedere durata procedurii de aprobare a revizuirii (stabilită în
regulament la trei luni), există riscul ca valorile atinse la sfârșitul anului 2018 de indicatorii
cadrului de performanță să nu fie comparate cu obiective de etapă realiste.
Informațiile generate pe baza datelor colectate sunt încă în mare parte axate pe realizări
63. Informațiile referitoare la performanță sunt colectate pentru ca statele membre și
Comisia să le poată utiliza în scopul raportării, astfel încât să răspundă pentru ceea ce s-a
realizat cu ajutorul finanțării.
64. Indicatorii de rezultat și valorile-țintă stabilite în contractele de finanțare semnate între
beneficiari și autoritățile de management sunt esențiale pentru obținerea rezultatelor. Cu
toate acestea, o serie de probleme importante în modul în care sunt concepute sistemele de
monitorizare afectează măsurarea și monitorizarea contribuției proiectelor la îndeplinirea
obiectivelor programului operațional.
O concepție care se bazează în cea mai mare parte pe indicatori de realizare, în special în
primii ani de implementare pentru FEDR, precum și nedefinirea la nivel de proiect a unor
indicatori de rezultat cuantificați
65. Structura actuală permite o colectare mai sistematică a datelor pentru o serie de
indicatori bine definiți, deși numărul acestora este foarte ridicat. Existența unor indicatori
comuni face posibilă, de asemenea, agregarea acestor date la nivelul programului

39

Obiectivele de etapă sunt valorile stabilite pentru indicatorii din cadrul de performanță care
trebuie atinse până la sfârșitul anului 2018.

40

A se vedea articolul 30 alineatul (1) din RDC și anexa II la acesta și articolul 5 alineatul (6) din
Regulamentul (UE) nr. 215/2014.
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operațional, al statelor membre și al UE. Cu toate acestea, așa cum este conceput în prezent
cadrul logic pentru FEDR, numeroși indicatori de rezultat de la nivelul programului
operațional nu au o legătură directă cu intervențiile finanțate. Acești indicatori sunt, de
multe ori, indicatori naționali care iau în considerare influența unor factori externi, iar
sursele pentru valorile acestor indicatori sunt, în principal, institutele naționale de statistică
(a se vedea exemplele din caseta 4 și din anexa VI). Acești indicatori de rezultat nu izolează
impactul care poate fi atribuit intervențiilor finanțate de FEDR și, prin urmare, nu pot fi
considerați rezultate imediate ale programelor operaționale.
Caseta 4 – Exemple de indicatori de rezultat pentru care datele colectate provin mai degrabă din
statistici publicate decât din proiectele finanțate
Franța, Programul operațional Grand Est:
• Axa prioritară 2, obiectivul tematic 3, prioritatea
de investiții A: dezvoltarea IMM-urilor

Sursa: Banque de France.

Indicator de rezultat specific: evoluția investițiilor
realizate de IMM-urile industriale din regiune
Republica Cehă, Programul operațional „Spirit
antreprenorial și inovare pentru competitivitate”:
• Axa prioritară 2, obiectivul tematic 3, prioritatea
de investiții 3b: creșterea exporturilor realizate
de IMM-uri

Sursa: Ministerul Industriei și Comerțului.

Indicator de rezultat specific: procentul exporturilor
din cifra totală de afaceri a societăților
Finlanda, Programul operațional „Creștere durabilă
și locuri de muncă”:
• Axa prioritară 1, obiectivul tematic 3, prioritatea
de investiții 3d:

Sursa: institutul național de statistică din
Finlanda.

Indicator de rezultat specific: indicele dinamicii
afacerilor

66. Întrucât rezultatele generate de proiecte derulate în cadrul FEDR se materializează
adeseori (cu mult) după finalizarea proiectului, într-un stadiu în care nu se mai efectuează
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nicio monitorizare propriu-zisă a proiectelor, autoritățile de management trebuie să
compenseze prin realizarea unor evaluări la nivelul axei prioritare 41. Cel puțin o dată pe
durata perioadei de programare, aceste evaluări analizează modul în care contribuțiile din
partea fondurilor ESI au contribuit la obiectivele fiecărei priorități. Dar, având în vedere
începerea cu întârziere a implementării, numărul evaluărilor efectuate până în prezent este
încă limitat. În consecință, progresele înregistrate de programele operaționale sunt,
deocamdată, măsurate în principal cu ajutorul unor indicatori de realizare.
67. Curtea a constatat că, la nivelul proiectelor, contractele de finanțare nu menționau în
mod sistematic indicatori de rezultat (a se vedea punctul 25). Numai 6 42 dintre cele
18 proiecte finanțate prin FEDR examinate în cadrul acestui audit conțineau indicatori de
rezultat în cererea de finanțare și, prin urmare, în contractul de finanțare. Indicatorii
respectivi nu erau însă aceiași cu indicatorii de rezultat utilizați la nivelul programului
operațional. Aceasta înseamnă că ei nu pot fi utilizați în scopul raportării sau pentru
măsurarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor programului
operațional. În alte patru cazuri 43, indicatorii de rezultat nu erau cuantificați (cu alte cuvinte,
nu fusese stabilită o valoare-țintă pentru aceștia), fapt care împiedica, astfel, evaluarea
contribuției rezultatelor la obiectivul programului operațional și limita măsurarea efectelor
obținute de proiect la realizările acestuia.
68. În cazul proiectelor derulate în cadrul FSE, au fost menționați indicatori de rezultat în 7
dintre cele 16 proiecte. În cazul celorlalte proiecte, rezultatele descrise fie nu prezentau nicio
legătură cu indicatorii specificați în programul operațional, fie nu erau cuantificate. Aceasta
face imposibilă compararea pentru un proiect, oricare ar fi acesta, a valorii atinse cu o țintă
estimată. Cu toate acestea, în cazul FSE, chiar dacă la nivel de proiect nu sunt definiți
indicatori de rezultat sau rezultatele nu sunt cuantificate, se procedează totuși la măsurarea
valorilor aferente indicatorilor comuni de rezultat, întrucât beneficiarii care implementează
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Articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

42

Proiectele 27, 28, 31, 32, 33 și 34.

43

Proiectele 6, 7, 8 și 9.
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proiectele trebuie să raporteze aceste date în sistemele informatice ale autorității de
management.
69. Curtea a semnalat anterior, în rapoartele sale anuale, faptul că la nivelul proiectelor nu
sunt definiți indicatori de rezultat 44. Din acest motiv, este dificil să se evalueze și să se
monitorizeze măsura în care contribuie proiectele la îndeplinirea obiectivelor programului
operațional.
Deblocarea rezervei de performanță se bazează pe indicatori care sunt axați, în cea mai mare
parte, pe resurse și pe realizări
70. Statele membre pot demonstra progresele înregistrate în implementarea programelor
cu ajutorul obiectivelor de etapă (care trebuie atinse până în 2018) și al valorilor-țintă
stabilite (care trebuie atinse până în 2023) pentru trei tipuri de indicatori: indicatori
financiari, indicatori de realizare și indicatori de rezultat. În completarea acestora se pot
utiliza etapele-cheie de implementare, acestea permițând evaluarea proiectelor care sunt în
curs de desfășurare sau care sunt programate a fi demarate, dar în cazul cărora este puțin
probabil să se obțină realizări până în luna decembrie 2018. Indicatorii utilizați în cadrul de
performanță trebuie să fie, per ansamblu, reprezentativi pentru acțiunile desfășurate în
cadrul axei prioritare. Pentru a se putea declanșa deblocarea rezervei de performanță,
valorile atinse la sfârșitul anului 2018 pentru acești indicatori trebuie să se situeze între 75 %
și 85 % din valoarea aferentă obiectivului de etapă.
71. Așa cum s-a semnalat într-un raport anterior al Curții 45, marea majoritate a indicatorilor
utilizați în scopul cadrului de performanță al politicii de coeziune se refereau la realizări
(57 %), la etape-cheie de implementare (9 %) și la indicatori financiari (33 %), în timp ce
proporția indicatorilor de rezultat utilizați rămânea neglijabilă. În consecință, deblocarea

44

De exemplu, punctul 6.86 din capitolul 6 din Raportul anual pe 2015: „38 % din proiecte nu
dispuneau de indicatori de rezultat”. Sau punctul 6.56 din capitolul 6 din Raportul anual
pe 2016: „Cu toate acestea, în cazul a 42 % din proiecte, nu a fost posibil să se identifice și să se
evalueze o contribuție specifică la obiectivele generale ale programului, deoarece nu fuseseră
definiți indicatori de rezultat sau valori-țintă pentru aceștia la nivelul proiectului”.

45

Raportul special nr. 15/2017.
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rezervei va rămâne în mare măsură axată pe resurse și pe realizări și nu va pune accentul pe
rezultate (a se vedea, de asemenea, punctul 62).
Raportarea realizată la nivelul UE face referire, în cea mai mare parte, la indicatori de
realizare
72. Obiectivul principal al raportului strategic al Comisiei pentru anul 2017 46, care
încorporează raportul anual de sinteză elaborat pe baza rapoartelor anuale de implementare
pe 2016, este de a prezenta realizările fondurilor ESI în direcția îndeplinirii obiectivelor
Strategiei Europa 2020. Raportul prezintă însă, în principal, nivelul de implementare, precum
și valorile atinse până la finalul anului 2016 pentru principalii indicatori de realizare. El nu
oferă nicio informație cu privire la obținerea rezultatelor, cu excepția următorilor indicatori
de rezultat pentru FSE: numărul participanților care au găsit un loc de muncă imediat după
încheierea activității de formare și numărul de participanți care au obținut o calificare
imediat după formare. În ceea ce privește FEDR, una dintre cauze este și faptul că nu există
indicatori comuni de rezultat; cei utilizați la nivelul statului membru nu pot fi, prin urmare,
agregați.
73. Așa cum a semnalat Curtea recent, există o problemă fundamentală care afectează în
mod deosebit indicatorii de rezultat. În realitate, indicatorii de rezultat aferenți FEDR și cei
aferenți FSE vizează aspecte diferite și le măsoară în moduri diferite 47. Mai mult, conceptul
de „rezultat” este interpretat diferit în cele două regulamente specifice fondurilor. Indicatorii
de rezultat aferenți FEDR nu pot fi utilizați pentru a măsura rezultatele imediate ale
programelor operaționale. În plus, numărul ridicat al diferiților indicatori de performanță
constituie o adevărată provocare pentru colectarea și raportarea informațiilor referitoare la
performanță 48.
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COM(2017) 755 final din 13 decembrie 2017: „Raport strategic pentru anul 2017 privind
punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiții europene”.

47

A se vedea punctul 150 din Raportul special nr. 2/2017.

48

A se vedea punctul 131 din Raportul special nr. 2/2017.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
74. Deși modul în care sunt acum concepute programele operaționale este axat mai mult pe
rezultate, dispunând de o logică de intervenție mai solidă și de un set cuprinzător de
indicatori, Curtea concluzionează, per ansamblu, că selecția proiectelor în cadrul FEDR și al
FSE nu este pe deplin orientată spre rezultate și că monitorizarea asigurată este în
continuare axată mai degrabă pe realizări.
Procedurile de selecție nu erau axate pe rezultate în cazul unor aspecte importante
75. În cazul programelor operaționale pentru care Curtea a efectuat vizite de audit, au fost
utilizate proceduri de selecție cu scopul de a sprijini selecția unor proiecte care prezintă
relevanță pentru obiectivele programelor operaționale. Aceste proceduri nu includ însă în
mod sistematic criterii de selecție care să prevadă definirea unor indicatori de rezultat
cuantificați la nivel de proiect, care să corespundă cu cei de la nivelul programului
operațional. În consecință, erau rare cazurile în care cererile de finanțare conțineau
indicatori de rezultat, iar în cazurile în care aceștia existau, ei fie nu corespundeau neapărat
cu indicatorii specificați în programul operațional, fie nu fuseseră cuantificați. În plus, doar
o treime din rapoartele de evaluare includeau o evaluare specifică a rezultatelor preconizate
în raport cu obiectivele programului operațional (a se vedea punctele 18-27).
76. Curtea a constatat că autoritățile de management puseseră la dispoziție, prin mai multe
mijloace, informații cuprinzătoare cu privire la programele operaționale, la accesul la
finanțarea din partea UE și la procedurile de selecție. Beneficiarii au fost, în general, bine
informați sau puteau conta pe sprijinul unor organizații specializate (a se vedea punctele 2831).
77. Cu toate acestea, dintre cele 20 de proceduri care au făcut obiectul examinării, doar una
a implicat acordarea de puncte cererilor de finanțare și realizarea unui clasament al acestora
în funcție de punctajul obținut. Proiectele erau, în general, aprobate pe baza principiului
„primul venit, primul servit”. Este posibil, așadar, ca finanțarea să nu fi fost alocată celor mai
bune proiecte (a se vedea punctele 32-34).
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Calitatea datelor de monitorizare este expusă la riscuri și acestea sunt axate mai degrabă
pe realizări decât pe rezultate
78. Ca urmare a adoptării tardive a cadrului legislativ, Curtea a constatat că unele dintre
sistemele de monitorizare ale programelor operaționale nu erau încă operaționale la
începutul programelor în cauză și nici nu erau încă pe deplin operaționale la momentul
desfășurării auditului. În consecință, datele au trebuit să fie introduse manual într-o etapă
ulterioară. De asemenea, colectarea datelor a avut loc în afara sistemelor informatice, ceea
ce a antrenat producerea anumitor erori, care, în unele cazuri, au afectat datele prezentate
în rapoartele anuale de implementare (a se vedea punctele 35-52).
79. Adoptarea tardivă a cadrului de reglementare a avut drept consecință, în cazul
majorității programelor operaționale, demararea întârziată a implementării. Până la sfârșitul
anului 2016, în sistemele informatice a fost colectat doar un volum limitat de date. Drept
urmare, auditurile necesare pentru furnizarea unei asigurări cu privire la sistemele de
monitorizare și la fiabilitatea și disponibilitatea datelor au fost lansate, în cea mai mare
parte, în 2017. Rezultatele acestor activități de audit au devenit disponibile la sfârșitul
anului 2017, după trecerea a patru ani de la începerea perioadei de programare de șapte ani.
Aceasta înseamnă că asigurarea obținută pe baza datelor de monitorizare este, deocamdată,
doar una parțială. Astfel, Comisia nu dispune de o imagine de ansamblu asupra funcționării
sistemelor de monitorizare, cum ar fi sistemele informatice. Examinarea performanței va
avea loc în 2019 și, în intervalul de timp rămas, există riscul ca eventualele măsuri corective
să nu poată fi finalizate în timp util și ca examinarea performanței să nu se bazeze pe
informații corecte (a se vedea punctele 53-60).
80. Curtea a observat că unele obiective de etapă din cadrul de performanță nu mai sunt
realiste. În cazul în care acestea trebuie să fie revizuite, nu există nicio certitudine că
modificările care trebuie aduse programelor operaționale pot fi realizate în timp util pentru
examinarea performanței (a se vedea punctele 61 și 62).
81. În ceea ce privește indicatorii de rezultat, cei prevăzuți pentru FEDR și cei prevăzuți
pentru FSE vizează aspecte diferite și le măsoară în moduri diferite. De fapt, conceptul de
„rezultat” este interpretat diferit în cele două regulamente specifice fondurilor. Curtea
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a identificat, în cazul ambelor fonduri, existența riscului ca o agregare pertinentă a datelor
referitoare la performanță (în special în ceea ce privește rezultatele) să fie imposibil de
realizat la nivelul UE 49. În plus, Curtea a recomandat 50 Comisiei să ofere o definiție comună
a conceptelor de „realizare” și „rezultat” (a se vedea punctul 73).
82. În ceea ce privește FEDR, pentru mulți dintre indicatorii de rezultat se apelează adesea
la alte surse, cum ar fi datele provenite de la institutele naționale de statistică. Evaluările ar
trebui să măsoare realizările în raport cu obiectivele programelor operaționale. Cu toate
acestea, dată fiind demararea tardivă a implementării, la momentul efectuării auditului erau
disponibile puține evaluări. Prin urmare, este dificil să se monitorizeze, pentru FEDR, în ce
măsură contribuie proiectele la realizarea obiectivelor programului operațional (a se vedea
punctele 63-69). Această problemă este valabilă și în cazul FSE, întrucât multe dintre
contractele de finanțare nu cuprind indicatori de rezultat cuantificați.
83. Baza pentru cadrul de performanță este constituită cu preponderență din indicatori
financiari și din indicatori de realizare. Aceasta înseamnă că deblocarea rezervei de
performanță se va întemeia în principal pe aceste tipuri de indicatori, și nu pe rezultatele
obținute și pe progresele efective realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor programelor
operaționale. De asemenea, informațiile publicate în rapoartele Comisiei privesc, în cea mai
mare parte, realizările, cu excepția cazului FSE, pentru care se comunică valoarea agregată
pentru o serie de indicatori de rezultat (a se vedea punctele 70-72).
Recomandarea 1 – Selecție axată pe rezultate
Pentru a garanta o abordare coerentă și cu adevărat axată pe rezultate în procesul de
selecție a proiectelor, statele membre ar trebui:
(a) să prevadă criterii de selecție care să impună beneficiarilor să definească, pentru
proiectele lor, cel puțin un indicator de rezultat veritabil, bazat pe o definiție comună
a ceea ce constituie un „rezultat”, însoțit și de o valoare de referință și de o valoare-
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A se vedea punctul 150 din Raportul special nr. 2/2017.

50

A se vedea recomandarea 3 din Raportul special nr. 2/2017.
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țintă. Acest indicator de rezultat ar trebui să contribuie la indicatorii de rezultat stabiliți
la nivelul programului operațional;
(b) să includă, în raportul de evaluare a cererilor de finanțare, o evaluare a acestor rezultate
preconizate și a indicatorilor aferenți;
(c) atunci când iau decizii cu privire la procedurile de selecție care urmează a fi utilizate, să
se asigure că se va proceda la o comparație între cererile de finanțare a proiectelor.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu 2019 pentru viitoarele
cereri de propuneri de proiecte.

Recomandarea 2 – Monitorizare axată pe rezultate
(a) Pentru a face posibilă monitorizarea contribuției proiectelor la îndeplinirea obiectivelor
programului operațional, statele membre ar trebui să includă în contractul de finanțare
indicatori de rezultat cuantificați, care să contribuie la indicatorii de rezultat stabiliți la
nivelul programului operațional.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: începând cu 2019 pentru viitoarele
cereri de propuneri de proiecte.
(b) Pentru a orienta mai mult spre rezultate cadrul de monitorizare al FEDR și, în special,
pentru a permite agregarea informațiilor referitoare la performanță, Comisia ar trebui
să definească indicatori de rezultat comuni pentru acest fond, bazați pe o definiție
comună a conceptului de „rezultat”.
Data-țintă de punere în aplicare a recomandării: elaborarea următorului cadru financiar
multianual.
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Recomandarea 3 – Raportarea cu privire la performanță și pregătirea examinării
performanței din 2019
În vederea îmbunătățirii raportării Comisiei cu privire la performanță și a efectuării unei
examinări pertinente a performanței cu ajutorul unor date fiabile și al unor obiective de
etapă realiste, Comisia ar trebui:
(a) să dispună de o imagine de ansamblu asupra principalelor deficiențe de la nivelul
sistemelor de monitorizare a programelor operaționale și a principalelor incertitudini cu
privire la aceste sisteme, pe baza auditurilor proprii și a celor efectuate de autoritățile
de audit (auditurile de sistem necesare/auditurile necesare privind fiabilitatea datelor
referitoare la performanță);
(b) să se asigure că modificările propuse de statele membre la programele operaționale în
legătură cu revizuirea justificată a obiectivelor de etapă din cadrul de performanță sunt
prelucrate în timp util pentru a se permite efectuarea examinării performanței.
Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: înainte de finalizarea examinării
performanței.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, membră a
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 27 iunie 2018.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte
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ANEXA I
Lista proiectelor selectate în vederea auditului
(sume în milioane de euro)

Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

Republica Cehă – Programul operațional „Ocuparea forței de muncă” 2014CZ05M9OP001 (sume în milioane CZK)
1

„Noi oportunități de muncă”
(cerere de propuneri pentru
instrumente ale politicii active în
domeniul pieței forței de muncă)

Da

4 011

3 304,6

FSE

8

1.1

1.1.1

1.4.2015 în
desfășurare

Participanți care au un
loc de muncă: 14 304

1

2

Centru de îngrijire a copiilor de
vârstă preșcolară, #1 (cerere de
propuneri pentru sprijin oferit
pentru crearea și exploatarea de
servicii de îngrijire pe timpul zilei
pentru copii de vârstă preșcolară,
destinate întreprinderilor și
publicului din afara orașului
Praga)

Da

4,9

4,2

FSE

8

1.2

1.2.1

1.1.201631.12.2017

Locuri în grădiniță: 24

2

3

Centru de îngrijire a copiilor de
vârstă preșcolară, #2(a) (cerere
de propuneri pentru sprijin oferit
pentru crearea și exploatarea de
servicii de îngrijire pe timpul zilei
pentru copii de vârstă preșcolară,
destinate întreprinderilor și
publicului din afara orașului
Praga)

Da

4,1

3,4

FSE

8

1.2

1.2.1

1.1.2016-31.1
2.2017

Locuri în grădiniță: 20

2

4

Centru de îngrijire a copiilor de
vârstă preșcolară, #2 (b) (cerere
de propuneri pentru sprijin oferit
pentru crearea și exploatarea de

Da

4,9

4,2

FSE

8

1.2

1.2.1

1.1.2016 – în
desfășurare

Locuri în grădiniță: 20
Numărul de persoane
care au apelat la

2
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Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

servicii de îngrijire pe timpul zilei
pentru copii de vârstă preșcolară,
destinate întreprinderilor și
publicului din afara orașului
Praga)
5

„Sprijin pentru anumite servicii
sociale (locuințe de azil, centre de
zi etc.) dintr-o anumită regiune”

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

structura de îngrijire
a copiilor: 30

Da

411,8

350

FSE

9

2.1

2.1.1

1.1.2016 – în
desfășurare

Realizare efectivă: nu
se aplică deocamdată,
proiectul este în faza
de demarare

3

Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru competitivitate” 2014CZ16RFOP001 (sume în milioane CZK)
6

Sprijin pentru export în favoarea
întreprinderilor

Da

1,2

0,6

FEDR

3

2.1

3b
OS 2.
2.

3.7.201510.5.2016

Numărul de participări
la saloane de expoziție
și la târguri în
străinătate: 3 (dar
aceeași societate):
o singură societate
sprijinită
Finanțări
nerambursabile primite
anterior:
12 proiecte OPPI –
265,2 milioane CZK,
4 saloane de expoziție
– finanțări: 53 de
milioane CZK

4

7

Participări la târguri în străinătate
în 2016

Da

3,3

1,6

FEDR

3

2.1

3b
OS 2.
2.

9.9.201521.12.2016

Numărul de participări
la saloane de expoziție
și la târguri în
străinătate: 3 (dar
aceeași societate):

4
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Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

o singură societate
sprijinită
Finanțări
nerambursabile primite
anterior:
8 proiecte din cadrul
OPPI – 117,3 milioane
CZK,
1 proiect OPLZZ –
5,3 milioane CZK
Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru competitivitate” 2014CZ16RFOP001 (sume în milioane CZK)
8

Construirea unei hale de
producție destinate
departamentului de prelucrare
a lemnului

Da

8,6

3,8

FEDR

3

2.1

3c
OS 2.
2.

1.11.201525.1.2016

Revitalizarea
amplasamentului
companiei (844 m2)
Numărul de societăți
care utilizează
infrastructura
revitalizată: 1
Finanțări
nerambursabile primite
anterior:
7,2 milioane CZK

5

9

Reconstrucția unei clădiri

Da

21,2

7,4

FEDR

3

2.1

3c
OS 2.
2.

7.9.20156.9.2016

Revitalizarea
amplasamentului
companiei (2 721 m2)
Numărul de societăți
care utilizează
infrastructura
revitalizată: 1

5
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Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

Finanțări
nerambursabile primite
anterior:
12 proiecte OPPI –
123,7 milioane CZK
1 proiect OPLZZ – 2,2
milioane CZK
Franța – Programul operațional FEDR/FSE Lorena și Vosgi – 2014FR16M0OP015
10

Preluarea unei activități de
tipărire (ca urmare a pensionării
fostului proprietar)

Nu

2

0,04

FEDR

3

2

2.3A

18.9.201412.10.2015

Numărul de
întreprinderi care
beneficiază de sprijin: 1
Locuri de muncă: + 2

6

11

Achiziția de echipamente pentru
producție (de exemplu: presă de
140 de tone cu sistem cu dublă
injecție)

Nu

0,6

0,05

FEDR

3

2

2.3A

1.1.201431.12.2016

Numărul de
întreprinderi care
beneficiază de sprijin: 1
Locuri de muncă: + 2

6

12

Investiții pentru dezvoltarea unei
stațiuni de schi

Nu

6,7

1.1

FEDR

3

9

9.3A

1.1.201531.12.2016

Numărul de
întreprinderi care
beneficiază de sprijin: 1
Numărul de
întreprinderi care
primesc finanțare
nerambursabilă: 1

7

13

Achiziția de echipamente pentru
producție (utilaje hidraulice)

Nu

1,6

0,02

FEDR

3

2

2.3A

2.7.201431.2.2016

Numărul de
întreprinderi care
beneficiază de sprijin: 1
Numărul de
întreprinderi care
primesc finanțare
nerambursabilă: 1
Locuri de muncă: + 6

6
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Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

Franța – Programul operațional național FSE – 2014FR05SFOP001
14

Sprijin pentru persoanele care
beneficiază de venitul minim în
departament

Da

10,7

5,3

FSE

3

9

1.1

1.1.201431.12.2016

Numărul preconizat de
participanți: 6 360/an
sau 19 080 în total

8

15

Consilierea/orientarea unor
persoane în procesul de inserție,
inclusiv învățarea limbii franceze

Da

2

1

FSE

3

9

1.1

1.1.201431.12.2016

Numărul de participanți
la acțiune (2014-2016):
657
Rezultat pozitiv în
termen de 3 luni de la
participarea la proiect:
40 %

9

Franța – Programul operațional național FSE – 2014FR05SFOP001
16

Formare profesională destinată
angajaților din sectorul
construcțiilor (Paris și regiunea
limitrofă)

Da

9,5

4,8

FSE

2

8

5.3

1.1.201431.12.2015

Numărul de participanți
la acțiune (2014-2016):
2 464

10

17

Profesionalizarea rețelelor în
domeniul creării de activități

Da

5,2

2,6

FSE

1

8

3.2

1.1.201431.12.2016

Niciun participant

11

18

Activități de formare pentru
șomeri

Da

80

30,7

FSE

2

8

5.4

1.1.201431.12.2016

Numărul de participanți
la formare: 21 860
(obiectivul: 22 734)

12

Italia – Programul operațional FSE Piemonte – 2014IT05SFOP013
19

Cursuri de formare menite să
sprijine inserția pe piața forței de
muncă (comerț electronic tehnic)

Da

0,69

0,69

FSE

8

1

8.x

1.10.201515.6.2016

Curs de comerț
electronic tehnic
(600 de ore)

13

20

Cursuri de formare menite să
sprijine inserția pe piața forței de
muncă (frizerie)

Da

0,69

0,69

FSE

8

1

8.x

1.10.201515.6.2016

Curs de frizerie (600 de
ore)

13
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Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

21

Formare profesională care vine în
completarea învățământului
obligatoriu (tâmplărie)

Da

0,99

0,99

FSE

8

2

8.x

1.10.201515.6.2016

Curs de tâmplărie
(1 050 de ore)

14

22

Formare profesională care vine în
completarea învățământului
obligatoriu (prelucrare în
domeniul agroalimentar)

Da

0,99

0,99

FSE

8

2

8.x

1.10.201515.6.2016

Curs în domeniul
agroalimentar
(1 050 de ore)

14

Italia – Programul operațional FEDR/FSE Apulia – 2014IT16M2OP002
23

Achiziția a 10 autobuze noi
pentru transportul de călători

Da

4,12

1,41

FEDR

3

3

3a

5.5.201531.12.2015

zero

15

24

Achiziția de echipamente pentru
producția de paste fără gluten

Da

2,7

0,8

FEDR

3

3

3a

16.6.201531.12.2015

- Cifră de afaceri (2017
o/s)
- Creșterea cu 4 unități
de lucru

15

Italia – Programul operațional FEDR/FSE Apulia – 2014IT16M2OP002
25

Restructurarea și adaptarea
(clădirii) unei școli existente într-o
creșă

Da

0,5

0,44

FEDR

9

9

9a

1.1.201631.12.2016

Crearea a 57 de locuri
noi în creșă

16

26

Restructurarea și adaptarea
(clădirii) unei școli existente într-o
creșă

Da

0,35

0,31

FEDR

9

9

9a

1.1.201631.12.2016

Crearea a 42 de locuri
noi în creșă

16
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Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” – Program al Finlandei pentru fondurile structurale – 2014FI16M2OP001
27

Investiții într-o linie de vopsire cu
pulberi, o linie de panouri
acustice și o mașină de îndoit
produse din oțel. Reorganizarea
producției în conformitate cu
conceptul de producție de tip
„lean”

Da

0,85

0,32

FEDR

3

1

3d
2.1

16.2.201530.6.2016

Cifră de afaceri:
+ 0,3 milioane EUR,
+ 10 % din cea actuală
Exporturi directe:
+ 0,07 milioane EUR,
+ 100 % față de nivelul
actual
Locuri de muncă: + 2
(dintre care niciunul nu
este ocupat de
o femeie)
Altele: Economii
semnificative de
energie per unitate de
produs fabricat, cel
puțin 10 % din
consumul de energie

17

28

Investiții pentru dezvoltarea unei
linii de producție a betonului,
pentru reorganizarea logisticii
interne, precum și pentru
dezvoltarea unei noi game de
produse

Da

2,45

0,619

FEDR

3

1

3d
2.1

2.3.201530.9.2016

Imediat după finalizare:
Cifră de afaceri: +
0,41 milioane EUR
Locuri de muncă: + 1
La 2 ani după finalizare
(datele nu sunt
cunoscute încă):
Cifră de afaceri:
+ 2,5 milioane EUR,
+ 20 % din cifra de
afaceri actuală
Locuri de muncă: + 7

17

54

Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

Proiectul contribuie la
o economie cu emisii
scăzute de dioxid de
carbon
29

Dezvoltarea și confirmarea
modelului de servicii aplicat întrun centru de servicii pentru
ocuparea forței de muncă dintrun anumit oraș pentru tinerii
adulți cu un istoric de abuz de
substanțe, menit să îi încurajeze
să își normalizeze viața, astfel
încât să poată avea în vedere
posibilitatea de a începe căutarea
unui loc de muncă

Da

0,24

0,17

FSE

9

5

8i

2.1.201531.12.2016

Beneficiari: 39 de
persoane (obiectivul:
80 de persoane)

18

Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” – Program al Finlandei pentru fondurile structurale – 2014FI16M2OP001
30

Oferirea de cursuri de formare
persoanelor care au doar
intermitent un loc de muncă,
pentru a le crește șansele de
a găsi locuri de muncă și a le lărgi
posibilitățile de alegere
(economie socială)

Da

0,31

0,22

FSE

8

3

9i

1.1.201531.12.2016

Beneficiari: 82 de
persoane (obiectivul:
100 de persoane)

18

31

Dezvoltarea unui program
informatic de interfață cu
utilizatorii pentru un ecograf
medical

Da

0,34

0,17

FEDR

3

1

3a
1.1

30.1.201530.4.2016

La finalizarea
proiectului/estimare
după trecerea a 2 ani:
Cifră de afaceri: + 0,25
milioane EUR + 100 % /
+ 10 milioane EUR
+ 100 %
Exporturi directe:
+ 0,25 milioane EUR

17

55

Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

+ 100 % / + 9,8
milioane EUR + 100 %
Locuri de muncă:
+ 3/15 (dintre care
femei: 0/5) (obiectivul:
35) Locuri de muncă în
cercetare și dezvoltare:
+ 3/10 (dintre care
femei: 0/3)
Alte drepturi
necorporale: 0/3
(obiectivul: 4)
32

Dezvoltarea unei noi linii de
acoperire a materialelor din lemn
pentru placare

Da

1,4

0,56

FEDR

3

1

3d
2.1

27.1.201527.1.2017

La finalizarea
proiectului/estimare
după trecerea a 2 ani
de la finalizare:
Cifră de afaceri:
+ 1 milion EUR + 12 % /
+ 2 milioane EUR
+ 24 % (obiectiv:
3 milioane EUR)
Exporturi directe: nu se
aplică/+ 0,3 milioane
EUR + 33 % (obiectiv:
1 milion EUR)
Locuri de muncă:
+ 3/+ 6, din care femei:
+ 1 / + 2 (obiectivul: 2)

17

56

Nr.

Descrierea proiectului

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

AP
(b)

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

Realizări și rezultate
obținute

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)

Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” – Program al Finlandei pentru fondurile structurale – 2014FI16M2OP001
33

Extinderea unei fabrici pentru
dezvoltarea unor operațiuni de
producție și de logistică

Da

1,17

0,35

FEDR

3

1

3d
2.1

1.6.201431.12.2014

La finalizarea
proiectului/estimare
după trecerea a 2 ani
de la finalizare:
Cifră de afaceri:
+ 10 milioane EUR
+ 150 % (obiectiv:
11 milioane EUR) /
+ 35 de milioane EUR
+ 350 %
Exporturi directe:
+ 9 milioane EUR
+ 643 % (obiectiv:
0,9 milioane EUR) /
+ 26 de milioane EUR
+ 999 %
Locuri de muncă:
+ 10/+ 50, din care
femei: + 3/+ 5
(obiectivul: 50)
Locuri de muncă în
cercetare și dezvoltare:
+ 2/+ 2, din care femei:
+ 0/+ 1 (obiectivul: 4)
Alte drepturi
necorporale: 1/3
Proiectul contribuie la
o economie cu emisii
scăzute de dioxid de
carbon

17

57

Nr.

34

Descrierea proiectului

Extinderea parcului de utilaje
pentru a dispune de tehnologie
modernă pentru producția de
țevi și de structuri din oțel și
reorganizarea configurației
locului de producție

Finanțări
nerambursabile
primite anterior

Da

Valoarea
totală
a investiției

Valoarea
finanțării
nerambursabile
din partea UE

Fond

OT
(a)

1,43

0,5

FEDR

3

AP
(b)
1

Note: (a) OT: obiectiv tematic. (b) AP: axă prioritară. (c) PI: prioritate de investiții; și OS: obiectiv specific.

PI/OS
(c)

Data
demarării și
data finalizării

3d
2.1

13.2.201531.12.2016

Realizări și rezultate
obținute
La finalizarea
proiectului/estimare
după trecerea a 2 ani
de la finalizare:
Cifră de afaceri: 0 /
+ 1,4 milioane EUR
+ 34 %
Exporturi directe: 0 /
+ 0,46 milioane EUR
+ 136 % (obiectiv:
0,75 milioane EUR)
Locuri de muncă: + 5 /
+ 8, din care femei: 0/0
Altele: economii de
energie: nu se aplică/
+ 1 MWh/a

Nr.
procedurii
de selecție
(a se vedea
anexa III)
17
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ANEXA II
Obiective tematice
Număr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descriere
Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării
Sporirea utilizării de calitate și a accesului la tehnologiile informației și
comunicațiilor
Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
în toate sectoarele
Promovarea adaptării la schimbările climatice, precum și prevenirea și
gestiunea riscurilor
Conservarea și protejarea mediului și promovarea eficienței resurselor
Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor rețelelor majore
Promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă și sprijinirea
mobilității forței de muncă
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări
Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și
învățare pe tot parcursul vieții
Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților
interesate și o administrație publică eficientă

Sursa: articolul 9 și partea I din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
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Anexa III
Lista procedurilor de selecție examinate în cadrul acestui audit

Nr.

Denumire/cod de
identificare

Observații

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)

Republica Cehă – Programul operațional „Ocuparea forței de muncă”
1

Instrumente ale
politicii active în
domeniul pieței
forței de muncă
(nr. 03_15_001)

Selecția acțiunilor vizând creșterea ratei de
ocupare a persoanelor sprijinite, mai ales
a persoanelor în vârstă, a persoanelor slab
calificate și a celor dezavantajate
Beneficiarul (serviciul de ocupare a forței de
muncă din Republica Cehă) a fost stabilit în
acordul de parteneriat.

FSE

8

1.1.1

Atribuire directă
29.7.201530.4.2016

Nu se aplică

1

2

Servicii de îngrijire
a copiilor în afara
orașului Praga
(nr. 03_15_035)

Pentru reducerea diferențelor în situația
femeilor și a bărbaților
Sprijin oferit pentru crearea și exploatarea de
servicii de îngrijire pe timpul zilei pentru copii
de vârstă preșcolară, destinate întreprinderilor
și publicului din afara orașului Praga („servicii
de îngrijire a copiilor”)

FSE

8

1.2.1

Cerere temporară
de propuneri de
proiecte:
11.11.20158.1.2016

Da

2, 3, 4

3

„Servicii sociale”
(nr. 03_15_005)

2.1.1 – Pentru a îmbunătăți capacitatea de
inserție pe piața forței de muncă a persoanelor
aflate în pericol de excluziune socială sau
a persoanelor excluse din punct de vedere
social și
2.1.2 – Dezvoltarea sectorului economiei
sociale
Sprijin pentru o serie de servicii sociale
selectate, legate de planurile regionale pe

FSE

9

2.1.1
2.1.2

Atribuire directă
lansată: 26.6.2015
Cereri de finanțare
acceptate între:
20.7.201513.12.2019

Nu se aplică

5
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Nr.

Denumire/cod de
identificare

Observații

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)

termen mediu de dezvoltare a serviciilor sociale
(„servicii sociale”)
Beneficiarii (toate regiunile din republica Cehă)
și pachetul financiar pentru fiecare regiune au
fost stabilite în acordul de parteneriat.
Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru competitivitate”
4

Marketing I

Obiectivul OS 2.2: Intensificarea procesului de
internaționalizare a IMM-urilor
- Servicii pentru IMM-uri axate pe
competitivitate pe plan internațional, care să
permită intrarea pe piețe străine;
- Consultanță sofisticată din partea unor experți
în piețele internaționale și consultanță pentru
management strategic și gestionarea inovării,
inclusiv mentorat și îndrumare individuală;
- Servicii de sprijinire a IMM-urilor pentru
crearea de rețele de cooperare internațională
în domeniul cercetării (Orizont 2020 și COSME).

FEDR

3

AP 2, OS 2.2

Cerere temporară
de propuneri de
proiecte
2.6.201530.11.2015

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să
obțină un
punctaj
minim de
60 de
puncte din
100

6, 7

5

Imobiliar I

Obiectivul OS 2.3: Pentru creșterea gradului de
utilizare a infrastructurii antreprenoriale
- Modernizarea instalațiilor de producție și
reconstrucția infrastructurii învechite existente
și
- Reconstrucția siturilor dezafectate (cu
excluderea costurilor pentru eliminarea poverii
ecologice) și transformarea lor în spații
profesionale moderne și în zone nou
reconstruite

FEDR

3

AP 2, OS 2.3

Cerere de
propuneri
temporară, în două
etape:
1.6.2015-31.8.2015
Doar cererile de
finanțare eligibile:
1.12.201531.1.2016

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să
obțină un
punctaj
minim de
60 de
puncte din
100

8, 9
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Nr.

Denumire/cod de
identificare

Observații

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)

Franța – Programul operațional Lorena și Vosgi
6

Spirit antreprenorial
și întreprinderi

Obiectiv: selecția unor proiecte în vederea
sprijinirii investițiilor în IMM-uri, în toate
etapele de dezvoltare a acestora, pentru
a genera valoare adăugată și locuri de muncă
durabile

FEDR

3

AP 2, OS 2.3.A

Cerere de
propuneri
permanentă
1 an, reînnoibilă

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

10, 11, 13

7

Dezvoltarea
economică și
turistică a masivului
muntos

Obiectiv: creșterea numărului de turiști în
regiunea munților Vosgi

FEDR

3

AP 9, OS 9.3.A

Cerere de
propuneri
permanentă,
1 an, reînnoibilă

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

12

Franța – Programul operațional național FSE
8

Cerere de propuneri
de proiecte

Cerere lansată de organismul intermediar

FSE

9

AP 3-3.9.1.1

Cerere temporară
de propuneri de
proiecte:
16.12.201431.3.2015

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

14

9

Cerere de propuneri
de proiecte – AAP
interne 2014-2017

Cerere lansată de organismul intermediar

FSE

9

AP 3-3.9.1.1

Cerere de
propuneri
temporară
9.6.2015-30.7.2015

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

15

10

Cerere de propuneri
de proiecte –
2014IDF-AXE2-01

Cerere lansată de autoritatea de management
delegată

FSE

8

AP 2 – 2.8.5.3

Cerere de
propuneri
temporară
11.8.201417.11.2014

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

16

11

Cerere de propuneri
de proiecte

Cerere lansată de organismul intermediar

FSE

8

AP 2 – 1.8.3.2

Cerere de
propuneri

Da, cu
condiția

17
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Nr.

12

Denumire/cod de
identificare

Cerere de propuneri
de proiecte – CSP
2014/2015

Observații

Cerere lansată de autoritatea de management

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

permanentă,
reînnoibilă
1.1.201431.12.2016

îndeplinirii
criteriilor

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

FSE

8

AP 2 – 2.8.5.4

Atribuire directă
reînnoibilă
1.1.201431.12.2017

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)

18

Italia – Programul operațional Piemonte
13

Piața muncii în
regiunea Piemonte
(cu excepția
provinciei Torino)

Selecția unor cursuri de formare destinate să
accelereze accesul la piața forței de muncă în
principal al tinerilor șomeri și al șomerilor adulți
(19-25 de ani, uneori și mai în vârstă) cu un
nivel scăzut de educație și confruntați cu
o gamă de factori care îi expun la un risc mai
mare de șomaj de lungă durată (Formazione
professionale finalizzata alla lotta contro la
disoccupazione)
Cerere gestionată de autoritatea de
management

FSE

8

AP 1
OS: 1.8.i.1.3

Cerere de
propuneri
temporară
10.7.201529.7.2015

14

„Obbligo
d’Istruzione” CMT
2015/2016 în
provincia Torino

Selecția unor cursuri care să le permită tinerilor
care au dificultăți de integrare și au fost excluși
din învățământul general sau chiar au
abandonat școala/învățământul
obligatoriu/cursurile de instruire să își exercite
dreptul/să își respecte obligația privind cei
10 ani de educație și formare

FSE

8

AP 1
OS: 1.8ii.2.4

NA
Această cerere de propuneri nu a fost o procedură
de selecție propriu-zisă, ci a constat în prelungirea
contractelor cu o serie de beneficiari ce fuseseră
selectați anterior prin intermediul unei cereri
similare pentru perioada 2011-2012. Din motive de
simplificare și de realizare a unor economii de
timp, autoritatea de management a decis să repete
aceleași activități de formare pentru
perioada 2015-2018.

Da –
punctare și
realizarea
unui
clasament

19, 20

21, 22
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Nr.

Denumire/cod de
identificare

Observații

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)

Italia – Programul operațional Apulia
15

D.D. nr. 2487 din
22.12.2014

Obiectiv: facilitarea creării de noi unități de
producție; extinderea unor unități de producție
existente; diversificarea producției către noi
produse suplimentare; o schimbare
fundamentală a procesului general de
producție a unei unități existente

FEDR

3

AP3 – 3.6

Cerere de
propuneri
permanentă

Da, cu
condiția
îndeplinirii
criteriilor

23, 24

16

DD 367 din 6.8.2015

Selecția unor proiecte care vizează
îmbunătățirea și modernizarea rețelei de
protecție socială, precum și a structurilor de
învățământ și a unităților de îngrijire medicală
din regiunea Apulia. Scopul procedurii este de
a acoperi lacunele existente în furnizarea de
servicii sociale către persoane, familii și
comunități din regiune, prin cofinanțarea unor
planuri de investiții sociale sau a unor măsuri
structurale în domeniile social, sanitar sau
educațional. Beneficiarii eligibili sunt, de
exemplu, instituții publice, în principal
municipalități, și organisme private care oferă
servicii de asistență socială, care în trecut erau
oferite de instituții publice de protecție socială
și organizații de caritate sau alte utilități publice
(de exemplu, servicii de sănătate locale, camere
de comerț).

FEDR

9

9.10 și 9.11

Cerere de
propuneri
permanentă

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să
obțină un
punctaj
minim de
70 de
puncte din
100

25, 26

FEDR

3

3/toate, accent
pus în mod
discreționar pe

Cerere de
propuneri
permanentă,
valabilă pentru

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să

27, 28, 31,
32, 33, 34

Finlanda – Programul operațional pentru fondurile structurale
17

Dezvoltarea
întreprinderilor și
schemă de sprijin

Schemă de sprijin complementar din partea
FEDR, pusă în practică în patru centre pentru
dezvoltare economică, transport și mediu
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Nr.

Denumire/cod de
identificare

18

Centrul pentru
dezvoltare
economică,
transport și mediu
din Savonia de Sud,
Mikkeli

19

Centrul pentru
dezvoltare
economică,
transport și mediu
din Ostrobotnia de
Nord, Oulu

Observații

FEDR: accent pus pe specializare inteligentă
FSE: accent pus pe sprijin în favoarea unor
acțiuni destinate tineretului, pe integrarea
actorilor și pe consolidarea cooperării

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

anumite acțiuni
regionale vizate

întregul
CFM 2014-2020.
Credit bugetar
național anual

obțină un
punctaj
minim

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)

FSE
FEDR

3
8
9

FEDR – AP2
FSE – AP3
FSE – AP4
FSE – AP5

Cerere de
propuneri
temporară:
8.12.201416.2.2015

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să
obțină un
punctaj
minim

29, 30

FSE
FEDR

toat
e

Toate AP/PI/OS

Cerere de
propuneri
temporară:
5.5.2014-29.8.2014

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să
obțină un
punctaj
minim

nu se aplică
Proiectele
selectate nu
erau
suficient de
avansate,
prin urmare
nu au fost
auditate
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Nr.

Denumire/cod de
identificare

Observații

Fond

OT
(a)

AP/PI/OS (b)

Tipul procedurii de
selecție (c)

Competitivă

Primul
venit,
primul servit

Finlanda – Programul operațional pentru fondurile structurale
20

Centrul pentru
dezvoltare
economică,
transport și mediu
din Ostrobotnia de
Nord, Oulu

În cadrul FSE: accent special pe integrarea
imigranților în societate
În cadrul FEDR: accent pe mediu și resurse
naturale, în special economia de reciclare
organică, eficiența materialelor și eficiența
energetică
accent pe operațiuni/proiecte legate de
cercetare și dezvoltare

FSE
FEDR

3
8
9

FEDR – AP1
FEDR – AP2
FSE – AP3
FSE – AP4
FSE – AP5

Cerere de
propuneri
temporară:
FSE: 12.12.2015 5.2.2016 FEDR:
12.12.2015 12.2.2016

Da, cu
condiția ca
cererile de
finanțare să
obțină un
punctaj
minim

Note:
(a) OT: obiectiv tematic.
(b) AP: axă prioritară, PI: prioritate de investiții, OS: obiectiv specific.
(c) Tipul procedurii de selecție.
Cereri de propuneri temporare: cereri cu o durată mai mică de 12 luni, de regulă între câteva săptămâni și câteva luni.
Cereri de propuneri permanente: cereri generale cu o durată mai mare de 12 luni, uneori pe toată durata perioadei de programare.
Atribuiri directe: implică alocarea finanțării către o organizație, de regulă un organism public, care apoi redistribuie fondurile către beneficiari externi.
Sursa: documentația aferentă procedurilor de selecție.

Proiecte
auditate
(a se vedea
anexa II)
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ANEXA IV
Lista programelor operaționale examinate în cadrul acestui audit
Total
Data
fonduri UE
Data
FEDR
FSE
OT
aprobării
+ alte
aprobării OP
fonduri acoperite acordului de de către CE
parteneriat
Sume în milioane de euro, cu excepția CZ
Total
fonduri din
partea UE

Alte
fonduri

Data
aprobării
celei mai
recente
versiuni

Autoritate de management (AM)
Desemnarea
autorităților
Dacă este cazul: organismul intermediar (OI)
naționale de către sau autoritatea de management delegată
CE/SM
(AMD)

Republica Cehă – Programul operațional „Ocuparea forței de muncă” – 2014CZ05M9OP001 (sume în milioane CZK)
Nu se
aplică

2 119

2 119

450

2 569

8,9,11

13.4.2014

6.5.2015

21.7.2017

CE: 16.9.2016
SM: 13.9.2016

AM: Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale
Niciun OI

Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru competitivitate” – 2014CZ16RFOP001 (sume în milioane CZK)
4 331

Nu se aplică

4 331

3 611

7 942

1,2,3,4,7

13.4.2014

29.4.2015

1.9.2017

CE: 13.3.2017
SM: 13.3.2017

AM: Ministerul Industriei și Comerțului
OI: Agenția pentru Antreprenoriat și Inovare

11.12.2014

Nu se aplică

CE: 13.1.2017
SM: 21.12.2016

AM (începând cu 1 ianuarie 2016): Autoritatea
regională pentru noua regiune Grand Est

Franța – Programul operațional FEDR/FSE Lorena și Vosgi – 2014FR16M0OP015
337

72

409

279

688

1,2,3,4,5,6,
9,10

8.8.2014
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Total
Data
fonduri UE
Data
FEDR
FSE
OT
aprobării
+ alte
aprobării OP
fonduri acoperite acordului de de către CE
parteneriat
Sume în milioane de euro, cu excepția CZ
Total
fonduri din
partea UE

Alte
fonduri

Data
aprobării
celei mai
recente
versiuni

Autoritate de management (AM)
Desemnarea
autorităților
Dacă este cazul: organismul intermediar (OI)
naționale de către sau autoritatea de management delegată
CE/SM
(AMD)

FR – Programul operațional național FSE pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială – 2014FR05SFOP001

Nu se
aplică

2 894

2 894

2 577

5 471

8.8.2014

10.10.2014

Nu se aplică

CE: 12.1.2017
SM: 21.10.2016

AM: Ministerul Muncii, Ocupării Forței de
Muncă, Formării Profesionale și Dialogului
Social
13 AMD
Mai multe OI: printre care Consiliul
Departamental Seine-Saint-Denis, Consiliul
Departamental Val-de-Marne, Association
France active, Fonds paritaire sécurisation des
parcours professionnels

29.10.2014

11.7.2017

12.12.2014

CE: 8.9.2017
SM: 24.10.2016

AM: Regiunea Piemonte (unitatea „Coeziune
socială”)
OI: Citta Metropolitana Torino

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10, 29.10.2014
11,12

17.7.2014

13.8.2015

CE: 21.2.2018
SM: 18.7.2017

AM: Regiunea Apulia (unitatea „Servizio
Attuazione del programma”)
OI: Puglia Sviluppo

CE: 20.12.2016
SM: 24.11.2016

AM: Departamentul pentru întreprinderi și
dezvoltare regională din cadrul Ministerului
Afacerilor Economice și Ocupării Forței de
Muncă
OI: Centrele ELY din Mikkeli și Oulu

8,9,10,11

Italia – Programul operațional FSE Piemonte – 2014IT05SFOP013
Nu se
aplică

436

436

436

872

8,9,10,11

Italia – Programul operațional Apulia – 2014IT16M2OP002
1 394

386

1 780

1 780

3 560

Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” – 2014FI16M2OP001

766

513

1 279

1 279

2 558

1,3,4,8,9,
10

7.10.2014

11.12.2014

24.5.2016
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ANEXA V
Axa prioritară, prioritățile de investiții și obiectivele specifice cărora le corespund
proiectele selectate enumerate în anexa I
Axă
Obiectiv
Prioritate de investiții
Obiectiv specific
prioritară tematic
Republica Cehă – Programul operațional „Ocuparea forței de muncă”
AP 1
8
8i – Accesul la locuri de muncă
1.1 – Creșterea ratei de ocupare
pentru persoanele aflate în
a persoanelor sprijinite, mai ales
căutarea unui loc de muncă și
a persoanelor în vârstă, a persoanelor
pentru persoanele inactive,
slab calificate și a celor dezavantajate
inclusiv pentru șomerii de lungă
durată și pentru persoanele
îndepărtate de piața muncii,
inclusiv prin inițiative locale de
angajare și sprijin pentru
mobilitatea forței de muncă
8IV – Egalitate între femei și
1.2 – Reducerea diferențelor în
bărbați în toate domeniile,
situația femeilor și a bărbaților pe
inclusiv în ceea ce privește
piața forței de muncă
accesul la locurile de muncă,
promovarea în carieră,
armonizarea vieții profesionale
cu cea privată și promovarea
unei remunerații egale pentru
aceeași muncă
AP2
9
9i – Incluziunea activă, inclusiv
2.1 – Îmbunătățirea inserției în
în vederea promovării egalității societate și pe piața forței de muncă
de șanse, a participării active și a persoanelor aflate în pericol de
a îmbunătățirii capacității de
excluziune socială sau a persoanelor
inserție profesională
excluse din punct de vedere social
Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru
competitivitate”
AP2
3
3 (b) Dezvoltarea și
2.2 – Încurajarea internaționalizării
implementarea de noi modele
întreprinderilor mici și mijlocii
de afaceri pentru IMM-uri, în
special în ceea ce privește
internaționalizarea
3 (c) Sprijinirea creării și
2.3 – Creșterea gradului de utilizare
a extinderii unor capacități
a infrastructurilor pentru întreprinderi
avansate de dezvoltare de
produse și servicii
Franța – Programul operațional Lorena și Vosgi
AP2
3
A – Promovarea spiritului
Sprijinirea investițiilor în IMM-uri în
antreprenorial
toate etapele de dezvoltare a acestora
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Axă
Obiectiv
prioritară tematic
AP9
3

Prioritate de investiții

A – Promovarea spiritului
antreprenorial
Franța – Programul operațional național FSE
AP 1
8
8iii – Sprijinirea activităților
independente, a spiritului
antreprenorial și a creării de
întreprinderi, inclusiv
a microîntreprinderilor și a
IMM-urilor inovatoare

AP2

8

AP3

9

8v – Adaptarea la schimbări
a lucrătorilor, a întreprinderilor
și a antreprenorilor
9i — Incluziunea activă, inclusiv
în vederea promovării egalității
de șanse, a participării active și
a îmbunătățirii șanselor de
angajare

Italia – Programul operațional Piemonte
AP 1
8
8i – Accesul la locuri de muncă
pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă și
pentru persoanele inactive,
inclusiv pentru șomerii de lungă
durată și pentru persoanele
îndepărtate de piața muncii,
inclusiv prin inițiative locale de
angajare și sprijin pentru
mobilitatea forței de muncă
8ii – Integrarea durabilă pe
piața muncii a tinerilor, în
special a celor care nu au un loc
de muncă, nu urmează studii
sau cursuri de formare, inclusiv
a tinerilor care se confruntă cu
riscul excluderii sociale și
a tinerilor din comunitățile
marginalizate, inclusiv prin
executarea garanției pentru
tineri

Obiectiv specific
Intensificarea turismului în munții
Vosgi
2-0 1. Consolidarea și partajarea
ofertei de servicii în cadrul rețelelor
și/sau între diferiții actori care sprijină
crearea sau preluarea de activități și
consolidarea activităților
1 – Profesionalizarea salariaților și
a voluntarilor din cadrul rețelelor de
sprijin pentru crearea de întreprinderi
și al organizațiilor de sprijin pentru
consolidarea activităților
3 – Acțiuni care permit îndeplinirea
condițiilor și a cerințelor prealabile
pentru un acces efectiv la formare
1 – a) Punerea în aplicare a unor
parcursuri personalizate și
consolidarea capacității de inserție
profesională, abordând diferitele
obstacole care trebuie depășite, în
cadrul unei abordări globale
ER 8.5 – Promovarea intrării pe piața
forței de muncă și a încadrării în
muncă a șomerilor de lungă durată și
a celor care se confruntă cu cele mai
mari dificultăți în găsirea unui loc de
muncă, precum și sprijinirea
persoanelor expuse la riscul de șomaj
de lungă durată
ER 8.1 – Creșterea ocupării forței de
muncă în rândul tinerilor

70

Axă
Obiectiv
Prioritate de investiții
prioritară tematic
Italia – Programul operațional Apulia
AP3
3
3.a – Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării
economice de noi idei și prin
stimularea creării de firme noi
AP9
9
9.a – Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care
contribuie la dezvoltare, la
reducerea inegalităților în ceea
ce privește sănătatea și la
îmbunătățirea accesului la
servicii

Obiectiv specific
ER 3.5 – Promovarea înființării de
microîntreprinderi și de IMM-uri și
consolidarea acestora

ER 9.3 —
Creșterea/consolidarea/îmbunătățirea
calității serviciilor socio-educaționale
și a infrastructurilor pentru serviciile
de îngrijire a copiilor și a serviciilor de
protecție socială destinate
persoanelor cu autonomie redusă și
modernizarea rețelei de infrastructuri
și a serviciilor locale de îngrijire
medicală și de asistență socială
Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă”
AP 1
3
3a – Promovarea spiritului
1.1 – Crearea de noi activități ale
antreprenorial, în special prin
întreprinderilor
facilitarea exploatării
economice de noi idei și prin
stimularea creării de firme noi,
inclusiv prin intermediul
incubatoarelor de afaceri
AP 1
3
3d — Sprijinirea capacității
2.1 – Promovarea dezvoltării și
IMM-urilor de a crește pe
a extinderii IMM-urilor în străinătate
piețele regionale, naționale și
internaționale și de a se implica
în procesele de inovare
AP3
8
8i – Accesul la locuri de muncă
6.1 – Promovarea ocupării forței de
pentru persoanele aflate în
muncă în rândul tinerilor și al
căutarea unui loc de muncă și
persoanelor cu o poziție slabă pe piața
pentru persoanele inactive,
forței de muncă
inclusiv pentru șomerii de lungă
durată și pentru persoanele
îndepărtate de piața muncii,
inclusiv prin inițiative locale de
angajare și sprijin pentru
mobilitatea forței de muncă
PA5
9
9i – Incluziunea activă, inclusiv
10.1 – Îmbunătățirea capacității de
în vederea promovării egalității a lucra și de a funcționa a persoanelor
de șanse, a participării active și neîncadrate în câmpul muncii
a îmbunătățirii capacității de
inserție profesională
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ANEXA VI
Indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în programele operaționale finanțate de FEDR pentru axa prioritară descrisă în anexa V
Regiuni
AP/PI
/OS

Indicatori de realizare

Mai puțin
dezvoltate

În
tranziție

Dezvoltate

Total

Indicatori de rezultat și
sursa

Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru competitivitate” 2014CZ16RFOP001
AP 2
CO1: Numărul de întreprinderi care beneficiază
4 600
4 600 SR: procentul exporturilor
de sprijin
din cifra totală de afaceri
3b.2.2 CO2: Numărul de întreprinderi care beneficiază
2 100
2 100 a societăților (sursa:
Ministerul Industriei și
de finanțări nerambursabile
CO4: Numărul de întreprinderi care beneficiază
3 000
3 000 Comerțului)
de sprijin nefinanciar
CO6: Investiții private combinate cu sprijinul
84
84
public pentru întreprinderi (finanțări
nerambursabile) (în milioane CZK)
AP 2
3c.2.2

CO1: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin
CO2: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de finanțări nerambursabile
CO6: Investiții private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi (finanțări
nerambursabile) (în milioane CZK)
CO22: Suprafața totală a teritoriului regenerat
în hectare

Franța – Programul operațional Grand Est FR16M0OP015
AP 2
CO1: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin
3.A
CO2: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de finanțări nerambursabile
CO3: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin financiar, altul decât finanțările
nerambursabile
CO4: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin nefinanciar
CO8: Creșterea ocupării forței de muncă în
întreprinderile sprijinite

695

695

695

695

335

335

150

150

1 100

1 100

805

805

530

530

520

520

960

960

SR: suprafața totală
a teritoriului regenerat în
ha (sursa: baza de date
națională privind
terenurile dezafectate
care au fost regenerate)

SR4: evoluția investițiilor
realizate de IMM-urile
industriale din regiune
(sursa: institutul național
de statistică)

În tranziție

Valoare de
referință

2011:
21,3 %

2011:
25 875

2012:
- 8,0 %

Valoarețintă 2023

22,3 %23,8 %

25 90026 050

3,0 %

Dezvoltate

Valoare de
referință

Valoarețintă

Cerere de
propuneri

Proiect

4

6, 7

5

8, 9

6

10, 11 și
13

72
Regiuni
AP/PI
/OS
AP 9
3.A

Indicatori de realizare
CO1: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin
CO2: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de finanțări nerambursabile
CO4: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin nefinanciar
CO9: Creșterea numărului preconizat de vizite

Mai puțin
dezvoltate

În
tranziție

Dezvoltate

Total

46

33

79

34

24

58

12

9

21

11 760

8 240

20 00
0

Indicatori de rezultat și
sursa
SR22: Numărul de vizite și
de zile-schi preconizate,
în milioane (surse:
observatoare regionale
ale turismului și
Domaines skiables de
France)

În tranziție

Valoare de
referință

2011:
1 692

Valoarețintă 2023

1 861

Dezvoltate

Valoare de
referință

2011:
1 468

Valoarețintă

1 614

Cerere de
propuneri

Proiect

7

12

73
Regiuni
AP/PI
/OS

Indicatori de realizare

Mai puțin
dezvoltate

În
tranziție

Dezvoltate

ITALIA – Programul operațional Apulia – 2014IT16M2OP002
AP 3
CO1: Numărul de întreprinderi care beneficiază
3.a
de sprijin

2 000

CO5: Numărul de întreprinderi nou-înființate
care beneficiază de sprijin
CO8: Creșterea ocupării forței de muncă în
întreprinderile sprijinite

500

Indicatori de rezultat și
sursa
SR3002: Rata netă a cifrei
de afaceri
a întreprinderilor (sursa:
ISTAT)

În tranziție

Valoare de
referință

Valoarețintă 2023

2012:
- 0,6 %

0,4 %

Dezvoltate

Valoare de
referință

Valoarețintă

50

Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” (2014FI16M2OP001)
AP 1
CO1: Numărul de întreprinderi care beneficiază
2 465
de sprijin
3a
CO2: Numărul de întreprinderi care beneficiază
2 455
de finanțări nerambursabile
CO3: Numărul de întreprinderi care beneficiază
10
de sprijin financiar, altul decât finanțările
nerambursabile
CO5: Numărul de întreprinderi noi care
1 200
beneficiază de sprijin
CO6: Investiții private combinate cu sprijinul
51,697
public pentru întreprinderi (finanțări
nerambursabile) (în milioane de euro)
CO7: Investiții private combinate cu sprijinul
10
public pentru întreprinderi (altele decât
finanțările nerambursabile) (în milioane de
euro)
CO8: Creșterea ocupării forței de muncă în
7 800
întreprinderile sprijinite
6: Numărul de întreprinderi care încep o nouă
850
activitate după ce au primit finanțare
7: Numărul de întreprinderi cu o creștere
semnificativă a cifrei de afaceri sau
a personalului
8: Numărul de întreprinderi care promovează
soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon
10: Numărul de IMM-uri cu o accesibilitate
îmbunătățită ca urmare a proiectului (regiunile
ultraperiferice sau nordice slab populate)

Total

2 465
2 455
10
1 200
51,69
7
10

7 800
850

1 010

1 010

615

615

220

220

indicele dinamicii
afacerilor (sursa:
institutul de statistică din
Finlanda)
Amplasamentele IMMurilor

2010: 1

1,1

2010:
16 761

18 437

Cerere de
propuneri

Proiect

15 și 16

23, 24,
25 și 26

1

2

17

31

74
Regiuni
AP/PI
/OS

Indicatori de realizare
9: Alte investiții care promovează spiritul
antreprenorial ca urmare a proiectului
(regiunile ultraperiferice sau nordice slab
populate – în milioane de euro)

AP 1
3d

AP 1
3d

CO2: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de finanțări nerambursabile
CO3: Numărul de întreprinderi care beneficiază
de sprijin financiar, altul decât finanțările
nerambursabile
CO6: Investiții private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi (finanțări
nerambursabile) în milioane de euro
CO7: Investiții private combinate cu sprijinul
public pentru întreprinderi (altele decât
finanțările nerambursabile) în milioane de euro
CO8: Creșterea ocupării forței de muncă în
întreprinderile sprijinite
Indicatori specifici:
Numărul de întreprinderi care participă la
proiecte al căror obiectiv principal este de
a promova creșterea și operațiunile
internaționale ale întreprinderilor
Numărul de întreprinderi care încep să exporte
sau care își extind exporturile către un nou
domeniu al pieței
Economii de energie (MWh)
Întreprinderi cu o creștere semnificativă a cifrei
de afaceri sau a personalului
Întreprinderi care promovează soluții cu emisii
scăzute de dioxid de carbon

Mai puțin
dezvoltate

În
tranziție

Dezvoltate

Total

Indicatori de rezultat și
sursa

În tranziție

Valoare de
referință

Valoarețintă 2023

Dezvoltate

Valoare de
referință

Valoarețintă

13,7

13,7

3 175
20

3 175
20

indicele dinamicii
afacerilor (sursa:
institutul de statistică din
Finlanda)

1

1,10

337,15

337,1
5

4 326

4 759

10

10

4 900

4 900

Întreprinderi în creștere
(minimum 3 angajați și
o creștere medie
a personalului care
depășește 10 %) (sursa:
institutul de statistică din
Finlanda)

5 170

5 170

1 330

1 330

460 435
1 340

460 4
35
1 340

650

650

Cerere de
propuneri

Legendă: CO: indicator comun de realizare; CR: indicator comun de rezultat; SR: indicator specific de rezultat (în cadrul FEDR, toți indicatorii de rezultat sunt
specifici statului membru/programului operațional).

17

Proiect

27, 28,
32, 33,
34
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ANEXA VII
Indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în programele operaționale finanțate de FSE pentru axa prioritară descrisă în anexa V
AP/PI

Indicatori de realizare

B

F

Total

Indicatori de rezultat și sursa

Republica Cehă — Programul operațional „Ocuparea forței de muncă” 2014CZ05M9OP001
PA1
CO06: Participanți cu vârsta sub 25 de ani
38 571 CR01: Participanți inactivi care au
1.1
început să caute un loc de muncă la
încetarea calității de participant (FSE
2014+)
CO07: Participanți cu vârsta peste 54 de
51 429 CR03: Participanți care obțin
ani
o calificare la încetarea calității de
participant
CO20: Numărul de proiecte
100 CR04: Participanți care au un loc de
implementate integral sau parțial de
muncă, inclusiv persoane care
parteneri sociali sau ONG-uri
desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității
de participant
CR05: Participanți defavorizați
angajați în căutarea unui loc de
muncă la încetarea calității de
participant, în educație/formare sau
în îmbunătățirea calificării lor ori
care au deja un loc de muncă,
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă
Indicatori specifici:
CR06: Participanți care au un loc de
CESF0: Numărul total de participanți
178 000 muncă, inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen
de șase luni de la încetarea calității
de participant
Participanți șomeri, inclusiv șomerii de
172 493 CR007: Participanți a căror situație
lungă durată
pe piața muncii s-a îmbunătățit în
termen de șase luni de la încetarea
calității de participant
Participanți care au absolvit ciclul de
8 900 CR008: Participanți cu vârsta peste
învățământ primar (ISCED 1) sau
54 de ani care au un loc de muncă,
secundar inferior (ISCED 2)
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen

Valoare de referință
B

F

Valoare-țintă (2023)

Total

B

F

Total

2013:
1 210

3 500

13 268

67 000

2 256

58 740

4 089

42 000

1 805

82 000

903

1 700

1 292

12 300

Cerere de
propuneri

Proiect

1

1

76
AP/PI

Indicatori de realizare

B

F

Total

Indicatori de rezultat și sursa
de șase luni de la încetarea calității
de participant

Participanți inactivi

AP 1
1.2

CO20: Numărul de proiecte
implementate integral sau parțial de
parteneri sociali sau ONG-uri

B

F

134

1 220

1 354

100

1 400

1 500

49

440

489

50

450

500

CR04: Participanți care au un loc de
muncă, inclusiv persoane care
desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității
de participant
CR05: Participanți defavorizați
angajați în căutarea unui loc de
muncă la încetarea calității de
participant, în educație/formare sau
în îmbunătățirea calificării lor ori
care au deja un loc de muncă,
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă
CR06: Participanți care au un loc de
muncă, inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen
de șase luni de la încetarea calității
de participant
CR007: Participanți a căror situație
pe piața muncii s-a îmbunătățit în
termen de șase luni de la încetarea
calității de participant

26

245

271

48

432

480

69

622

691

131

1 184

1 315

48

432

480

55

495

550

50

243

105

105

495

600

130

4 000

10 400

268

Total

CR01: Participanți inactivi care au
început să caute un loc de muncă la
încetarea calității de participant (FSE
2014+)
CR03: Participanți care obțin
o calificare la încetarea calității de
participant

CO23: Numărul de microîntreprinderi și
de întreprinderi mici și mijlocii care
beneficiază de sprijin (inclusiv
cooperativele și întreprinderile din
economia socială)

9 460

Total

90

60

940

F

CR09: Participanți defavorizați care
au un loc de muncă, inclusiv cei care
desfășoară o activitate
independentă, în termen de șase
luni de la încetarea calității de
participant

410

Indicatori specifici de realizare:
CESF0: Numărul total de participanți

B

Valoare-țintă (2023)

5 687

CO21: Numărul de proiecte vizând
ocuparea durabilă a forței de muncă în
rândul femeilor și o evoluție durabilă în
cariera femeilor
CO22: Numărul de proiecte care se
adresează autorităților publice sau
serviciilor publice la nivel național,
regional sau local

CO35: Capacitatea structurilor de îngrijire
a copiilor sau de educație care au
beneficiat de sprijin

Valoare de referință

Cerere de
propuneri

Proiect

2

2, 3, 4

41 000

77
AP/PI

PA2
2.1

Indicatori de realizare

B

F

Total

80500: Numărul de documente analitice
și strategice redactate și publicate
(inclusiv cele de evaluare)

35

50100: Numărul de structuri de îngrijire
a copiilor sau de educație care au
beneficiat de sprijin
50105: Numărul de angajatori care
sprijină formele flexibile de lucru

333

CO20: Numărul de proiecte
implementate integral sau parțial de
parteneri sociali sau ONG-uri

415

CO22: Numărul de proiecte care se
adresează autorităților publice sau
serviciilor publice la nivel național,
regional sau local
CO23: Numărul de microîntreprinderi și
de întreprinderi mici și mijlocii care
beneficiază de sprijin (inclusiv
cooperativele și întreprinderile din
economia socială)

70

14

231

Indicatori de rezultat și sursa
CR008: Participanți cu vârsta peste
54 de ani care au un loc de muncă,
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen
de șase luni de la încetarea calității
de participant
CR09: Participanți defavorizați care
au un loc de muncă, inclusiv cei care
desfășoară o activitate
independentă, în termen de șase
luni de la încetarea calității de
participant
Indicatori specifici:
50110: Numărul de persoane care
au apelat la structura de îngrijire
a copiilor de vârstă preșcolară
50130: Numărul de persoane care
utilizează o formă flexibilă de lucru
CR01: Participanți inactivi care au
început să caute un loc de muncă la
încetarea calității de participant (FSE
2014+)
CR04: Participanți care au un loc de
muncă, inclusiv persoane care
desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității
de participant
CR05: Participanți defavorizați
angajați în căutarea unui loc de
muncă la încetarea calității de
participant, în educație/formare sau
în îmbunătățirea calificării lor ori
care au deja un loc de muncă,
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă
CR06: Participanți care au un loc de
muncă, inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen

Valoare de referință
B

4

F

34

Valoare-țintă (2023)

Total
38

B

5

F

45

Total
50

336

150

400

6 000

50

500

2 527

3 326

1 010

1 386

934

5 636

665

860

Cerere de
propuneri

Proiect

3

5

78
AP/PI

Indicatori de realizare

B

F

Total

Indicatori de rezultat și sursa
de șase luni de la încetarea calității
de participant

Indicatori specifici:
CESF0: Numărul total de participanți
67001: Capacitatea serviciilor sprijinite

167 244
32 063

67101: Numărul de instituții de asistență
care au beneficiat de sprijin

5

80500: Numărul de documente analitice
și strategice redactate și publicate
(inclusiv cele de evaluare)
67401: Servicii sociale noi sau inovate
legate de locuințe

18
247

10210: Numărul de întreprinderi sociale
înființate grație sprijinului

138

67300: Numărul de participanți care au
beneficiat de consultanță cu privire la
antreprenoriatul social

80

CR007: Participanți a căror situație
pe piața muncii s-a îmbunătățit în
termen de șase luni de la încetarea
calității de participant
CR008: Participanți cu vârsta peste
54 de ani care au un loc de muncă,
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen
de șase luni de la încetarea calității
de participant
CR09: Participanți defavorizați care
au un loc de muncă, inclusiv cei care
desfășoară o activitate
independentă, în termen de șase
luni de la încetarea calității de
participant
Indicatori specifici:
67010: Utilizarea serviciilor sprijinite
67110: Numărul de instituții
auxiliare care funcționează chiar și
după încetarea sprijinului
62910: Participanți care au un loc de
muncă, inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă, în termen
de 12 luni de la încetarea calității de
participant
67310: Foști participanți la proiecte
în care intervenția prin asistența
socială și-a atins scopul
inclusiv cei care desfășoară
o activitate independentă
10211: Numărul de întreprinderi
sociale înființate grație sprijinului
care funcționează chiar și după
încetarea sprijinului

Valoare de referință
B

F

Valoare-țintă (2023)

Total

B

F

Cerere de
propuneri

Total

3 326

16 724

143

138

455

832

16 000

74 000

2

5

333

430

27 914

62 558

100

92

Proiect

79
AP/PI

Indicatori de realizare

B

F

Franța – Programul operațional național FSE 2014FR05SFOP001
PA3
CO01: Șomeri, inclusiv șomeri de lungă
9i
durată
CO03: Participanți inactivi

Indicatori specifici:
9i3: Numărul de femei

9i4: Numărul de participanți din
cartierele prioritare conform politicii
orașului
9i5: Numărul de proiecte care vizează
coordonarea și facilitarea ofertei legate
de integrarea socială

Total

Indicatori de rezultat și sursa

1 400 000

CR02: Participanți care urmează un
curs de calificare la încetarea calității
de participant
CR03: Participanți care obțin
o calificare la încetarea calității de
participant
CR04: Participanți care au un loc de
muncă, inclusiv persoane care
desfășoară o activitate
independentă, la încetarea calității
de participant

675 000

1 000 000

230 000

Indicatori specifici:
8iii1: Numărul de antreprenori sau de
cumpărători care au beneficiat de sprijin

340 400

8iii2: Numărul de antreprenori femei
care au beneficiat de sprijin

129 200

8iii3: Numărul de antreprenori din
cartierele prioritare conform politicii
orașului care au beneficiat de sprijin.

34 000

Italia – Programul operațional Piemonte – 2014IT05SFOP013
AP 1
CO01: Șomeri, inclusiv șomeri de lungă
9 900 10 600
1.8i
durată

B

F

Valoare-țintă (2023)
Total

Cerere de
propuneri

Proiect

91 322

180 000

8 și 9

14 și 15

25 961

52 500

281 063

575 000

11

17

13

19 și 20

Total

B

F

Indicatori specifici:
R91.4: Numărul de acțiuni pentru
coordonare și facilitare
implementate
R91.6: Numărul de organizații cu
utilitate socială și al angajatorilor
care au beneficiat de sprijin

9i7: Numărul de proiecte care vizează
mobilizarea angajatorilor din sectorul
comercial și din cel necomercial
AP 1
8iii

Valoare de referință

Indicatori specifici (nu există
indicatori comuni pentru acest
obiectiv specific) – valorile diferitelor
categorii de regiuni sunt cumulate:
R83.1: Numărul de întreprinderi
înființate
R83.2: Numărul de întreprinderi
înființate în cartierele prioritare
conform politicii orașului
R83.3: Numărul de activități de
schimb de cunoștințe derulate

90 000

9 000

R83.4: Numărul de întreprinderi
înființate de femei
20 500

CR06: Participanți defavorizați care
au un loc de muncă, inclusiv cei care

36 000

34

36

35

45

45

45

80
AP/PI

AP 1
1.8i

AP 1
1.8ii

Indicatori de realizare

B

F

CO23: Numărul de microîntreprinderi și
de IMM-uri care au beneficiat de sprijin
CO01: Șomeri, inclusiv șomeri de lungă
durată
CO23: Numărul de microîntreprinderi și
de întreprinderi mici și mijlocii care
beneficiază de sprijin (inclusiv
cooperativele și întreprinderile din
economia socială)

2 700

CO02: Șomeri de lungă durată
CO04: Persoane care nu au loc de muncă
și care nu participă la activități de
formare
CO20: Numărul de proiecte realizate
integral sau parțial de parteneri sociali
sau de organizații ale societății civile

8 500

8 500

Indicatori de rezultat și sursa
desfășoară o activitate
independentă, în termen de șase
luni de la încetarea formării

CR06: Participanți defavorizați care
au un loc de muncă, inclusiv cei care
13 300
7 700
21 000 desfășoară o activitate
18 150 12 550
30 700 independentă, în termen de șase
luni de la încetarea formării
Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” (2014FI16M2OP001)
AP 3
Indicatori specifici:
26 000 Indicator specific:
8i
Numărul de participanți cu vârsta sub
Participanți cu vârsta sub 30 de ani
30 de ani care sunt șomeri sau nu sunt
care au un loc de muncă la încetarea
încadrați în câmpul muncii
calității de participant la măsură
(sursa: institutul de statistică din
Finlanda)
Numărul de participanți cu vârsta peste
8 600 Participanți cu vârsta sub 54 de ani
54 de ani care sunt șomeri sau nu sunt
care au un loc de muncă la încetarea
încadrați în câmpul muncii
calității de participant la măsură
AP5
9i

CO01: Șomeri, inclusiv șomeri de lungă
durată
CO03: Participanți inactivi
CO06: Participanți cu vârsta sub 25 de ani

Total

17 000

11 250
4 100

Indicator specific:
Îmbunătățirea capacității de lucru și
funcționale a participanților
(examinare separată)

55

Legendă: CO: indicator comun de realizare; CR: indicator comun de rezultat; B: bărbați; F: femei.

Valoare de referință
B

F

30,5

30,5

Valoare-țintă (2023)

Total

30,5

B

F

40,5

40,5

Total

40,5

2013:
23

30

17

23

2012:
5,5

5,9

Cerere de
propuneri

Proiect

14

21 și 22

18

29

18

30

81

ANEXA VIII
Realizările și rezultatele din cadrul procedurilor de selecție și al cererilor de finanțare examinate
Există indicatori cuantificați în cererile de finanțare?
Indicatori de realizare care
Indicatori de rezultat care
Există un criteriu de selecție
corespund celor stabiliți la
corespund celor stabiliți la
cu privire la indicatorii de
(a)
(b)
nivelul programului
nivelul programului
rezultat/rezultatele
operațional și care sunt
operațional și care sunt
preconizate?
cuantificați
cuantificați
Republica Cehă – Programul operațional „Ocuparea forței de muncă” – 2014CZ05M9OP001
1

1

2

2
3

3

4

Trebuie prezentate rezultatele
preconizate; indicatorii de
rezultat sunt menționați și
corespund indicatorilor
specificați în programul
operațional, dar nu este
necesară nicio valoarețintă/nicio cuantificare

5
Republica Cehă – Programul operațional „Spirit antreprenorial și inovare pentru competitivitate” – 2014CZ16RFOP001
6
Trebuie prezentate rezultatele
Cererile de finanțare prezintă
4
preconizate; indicatorii de
rezultatele preconizate și
7
rezultat sunt menționați și
contribuția acestora la
8
corespund indicatorilor
obiectivele programului
9
specificați în programul
operațional; nu există nicio
5
operațional, dar nu este
cuantificare a indicatorului de
necesară nicio valoarerezultat legat de programul
țintă/nicio cuantificare
operațional
FR – Programul operațional Lorena și Vosgi – 2014FR16M0OP015
6

10

Există o evaluare a indicatorilor și a valorilor furnizate?
Realizări

Rezultate

N/A, nicio informație cu privire
la rezultate

Utilizarea „costurilor
unitare” (c)
N/A, nicio informație cu privire
la rezultate
Evaluare utilizată pentru
punctare
Sunt obligatorii și sunt
menționate în contractul
de finanțare

Evaluare utilizată pentru
punctare

82

(a)

(b)

Există un criteriu de selecție
cu privire la indicatorii de
rezultat/rezultatele
preconizate?

11

7

13
12

Trebuie prezentate rezultatele
preconizate (proiectele
trebuie să demonstreze
modul în care contribuie la
realizarea indicatorilor)

Există indicatori cuantificați în cererile de finanțare?
Indicatori de realizare care
Indicatori de rezultat care
corespund celor stabiliți la
corespund celor stabiliți la
nivelul programului
nivelul programului
operațional și care sunt
operațional și care sunt
cuantificați
cuantificați
Cererile de finanțare prezintă
rezultatele preconizate și
contribuția acestora la
obiectivele programului
operațional

FR – Programul operațional național FSE – 2014FR05SFOP001
8
14
9

15

10

16

11

17

Nu este solicitat în mod
explicit, dar este obligatoriu în
modelul standard de cerere
de finanțare
Indicatorii de realizare nu au
legătură cu indicatorii
specificați în programul
operațional și nu sunt
cuantificați

Există o evaluare a indicatorilor și a valorilor furnizate?
Realizări

Rezultate

Evaluare limitată a rezultatelor
preconizate în rapoartele de
evaluare
Evaluare limitată a rezultatelor
preconizate în rapoartele de
evaluare (indicator de rezultat
neevaluat)

Dar indicatorii de rezultat sunt
diferiți de indicatorii de rezultat
din programul operațional
(S-au furnizat și indicatori care
erau diferiți de indicatorii de
rezultat din programul
operațional)
Dar indicatorii de rezultat sunt
diferiți de indicatorii de rezultat
din programul operațional
Numai informații calitative
privind rezultatele preconizate

A fost evaluată numai
relevanța indicatorilor
utilizați

A fost evaluată numai relevanța
indicatorilor utilizați

83
Există indicatori cuantificați în cererile de finanțare?
Indicatori de realizare care
Indicatori de rezultat care
Există un criteriu de selecție
corespund celor stabiliți la
corespund celor stabiliți la
cu privire la indicatorii de
(a)
(b)
nivelul programului
nivelul programului
rezultat/rezultatele
operațional și care sunt
operațional și care sunt
preconizate?
cuantificați
cuantificați
12
18
(S-au furnizat și indicatori care
erau diferiți de indicatorii de
rezultat din programul
operațional)
Italia – Programul operațional Piemonte – 2014IT05SFOP013
13
19 și 20
14
21 și 22
Italia – Programul operațional Apulia – 2014IT16M2OP002
15
Cererile de finanțare prezintă
23 și 24
Solicitarea rezultatelor
rezultatele preconizate și
16
preconizate numai prin
contribuția acestora la
intermediul planului de
obiectivele programului
afaceri
25 și 26
operațional
Finlanda – Programul operațional „Creștere durabilă și locuri de muncă” – 2014FI16M2OP001
17 FEDR 27, 28
Nu există informații privind
Dar nu corespund
31, 32
indicatorii de realizare, dar
indicatorilor specificați în
datele pot fi obținute direct din
33, 34
programul operațional
sistemul informatic

20 FSE/FEDR

Realizări

Rezultate

Coerența cu valoarea
finanțării nerambursabile

Utilizarea „costurilor
unitare” (c)

N/A, nicio informație cu privire
la rezultate

Evaluare a rezultatelor scontate
descrise, însă cu deficiențe

N/A, nicio informație
privind realizările

Dar indicatorii nu corespund
indicatorilor specificați în
programul operațional
Evaluare utilizată pentru
punctare

29

18 FSE
19 FSE/FEDR

Există o evaluare a indicatorilor și a valorilor furnizate?

N/A, nicio informație cu privire
la rezultate

30
Dar, pentru FEDR, nu
corespund indicatorului

N/A, nu a fost examinat niciun proiect în cadrul acestor proceduri de selecție

84

(a)

(b)

Există un criteriu de selecție
cu privire la indicatorii de
rezultat/rezultatele
preconizate?
specificat în programul
operațional

Da

Parțial

Nu

Există indicatori cuantificați în cererile de finanțare?
Indicatori de realizare care
Indicatori de rezultat care
corespund celor stabiliți la
corespund celor stabiliți la
nivelul programului
nivelul programului
operațional și care sunt
operațional și care sunt
cuantificați
cuantificați

Există o evaluare a indicatorilor și a valorilor furnizate?
Realizări

Rezultate

N/A: nu se aplică

Note: (a) A se vedea lista procedurilor de selecție din anexa III. (b) A se vedea lista proiectelor examinate din anexa I. (c) Costurile unitare constituie o metodologie utilizată
pentru a stabili valoarea costurilor eligibile în cazul în care această sumă este egală cu realizarea care trebuie obținută (de exemplu, numărul de locuri care trebuie create într-o
creșă, aici numărul de locuri create) înmulțită cu costul unitar per loc.
Sursa: (1) Documentația aferentă procedurilor de selecție. (2) Cererile de finanțare depuse pentru proiectele examinate în cadrul acestui audit. (3) Rapoartele de evaluare
aferente acestor cereri de finanțare.

RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI
EUROPENE
„SELECȚIA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL FEDR ȘI AL FSE ÎN
PERIOADA 2014-2020 CONTINUĂ SĂ SE AXEZE ÎN PRINCIPAL PE REALIZĂRI”
SINTEZĂ
IV. Selectarea proiectelor este responsabilitatea exclusivă a statelor membre. Mecanismele de
monitorizare, precum și realizările prezentate în rapoartele anuale de implementare (RAI) și în
rapoartele privind progresele înregistrate permit evaluarea progreselor realizate în vederea
îndeplinirii obiectivelor, cuantificate cu ajutorul nivelurilor-țintă ale indicatorilor de realizare și de
rezultat, astfel cum sunt programate în cadrul programelor operaționale (care includ valori de
referință și valori-țintă). Evaluările permit să se analizeze contribuția la obiectivele de politică.
Primul punct: Comisia consideră că există o diferență între rezultatele directe ale proiectelor
finanțate și rezultatele care trebuie obținute la nivelul programelor operaționale (reflectate de
indicatorii de rezultat).
În ceea ce privește baza pentru selectarea proiectelor, Comisia consideră că, în cazul multor tipuri
de asistență, este mai eficient să se stabilească praguri de calitate și să se accepte toate proiectele
care îndeplinesc cerințele acestor praguri, mai degrabă decât să se aplice o metodă de comparare
directă a proiectelor înscrise. Această din urmă abordare poate avea ca rezultat înscrierea unui
număr mare de cereri inițiale de finanțare a proiectelor, ceea ce nu conduce în mod necesar la o
calitate generală mai bună a proiectelor și ar implica o sarcină administrativă inutilă pentru
autoritățile de management și pentru solicitanți.
Punctul al doilea: Auditurile sistemelor de monitorizare se pot efectua în mod judicios doar după ce
s-au colectat, s-au agregat și s-au raportat Comisiei suficiente date referitoare la proiectele
implementate. În cazul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și al Fondului de
coeziune, faptul că durata proiectelor este mai mare explică începerea mai târzie a raportării și, în
consecință, a auditurilor privind fiabilitatea valorilor raportate. Comisia își va continua propriile
audituri în 2018 și va depune eforturi suplimentare pentru a spori gradul de conștientizare în rândul
autorităților de audit cu privire la importanței furnizării unei asigurări în materie de fiabilitate a
sistemelor de monitorizare a datelor referitoare la performanță înainte de examinarea performanței.
Sistemele de monitorizare țin de responsabilitatea statelor membre, care ar fi trebuit să le fi
organizat în conformitate cu cerințele de reglementare. Comisia a depus în permanență toate
eforturile posibile pentru a oferi statelor membre îndrumări și sprijin practic (de exemplu,
documentul de orientare privind monitorizarea, reuniunile de evaluare a parteneriatului, Centrul de
asistență în materie de date al FSE) în vederea instituirii unor sisteme de monitorizare solide.
Punctul al treilea: În opinia Comisiei, cadrul de monitorizare instituit se axează în prezent în mai
mare măsură pe rezultate.
Raportul strategic pe 2017 se bazează pe rapoartele statelor membre de la sfârșitul lui 2016. Dată
fiind demararea lentă a implementării programului, era prea devreme să se raporteze rezultate. Până
la următorul raport strategic, valorile realizărilor aferente indicatorilor comuni pentru fondurile
structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt disponibile pe platforma de date deschise.
V.
Punctul al doilea: Definiția indicatorilor de rezultat, aplicabilă tuturor fondurilor, este prevăzută la
articolul 2 din propunerea Comisiei de regulament privind dispozițiile comune (RDC) pentru
perioada de programare de după 2020.
Propunerea legislativă a Comisiei pentru perioada de programare de după 2020 conține o listă de
indicatori comuni de rezultat pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune, în conformitate cu
Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare și cu conceptul de „rezultate” utilizat în cadrul
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Fondului social european (FSE). Acești indicatori de rezultat sunt destinați să măsoare efectele
intervențiilor sprijinite asupra beneficiarilor, inclusiv cele pe termen scurt.
Orientările și setul de instrumente pentru o mai bună legiferare oferă definiții ale indicatorilor de
realizare, de rezultat și de impact, prevăzând totodată și legătura dintre aceștia și obiective.
Punctul al treilea: Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a îmbunătăți
fiabilitatea datelor. Comisia a invitat statele membre să prezinte, până la 30 iunie 2018, modificările
relevante ale programelor operaționale, necesare pentru revizuirea valorilor-țintă și a obiectivelor de
etapă, astfel încât să se asigure prelucrarea la timp a acestor date.
OBSERVAȚII
16.
Punctul al patrulea: În ceea ce privește baza pentru selectarea proiectelor, Comisia consideră că, în
cazul multor tipuri de asistență, este mai eficient să se stabilească praguri de calitate și să se accepte
toate proiectele care îndeplinesc cerințele acestor praguri, mai degrabă decât să se aplice o metodă
de comparare directă a proiectelor înscrise. Această din urmă abordare poate avea ca rezultat
înscrierea unui număr mare de cereri inițiale de finanțare a proiectelor, ceea ce nu conduce în mod
necesar la o calitate generală mai bună a proiectelor și ar implica o sarcină administrativă inutilă
pentru autoritățile de management și pentru solicitanți.
25. Comisia consideră că există o diferență între rezultatele directe ale proiectelor finanțate și
rezultatele care trebuie obținute la nivelul programelor operaționale (reflectate de indicatorii de
rezultat). În timp ce rezultatele directe sunt influențate doar de acțiunea cofinanțată, indicatorii de
rezultat sunt afectați de diverși factori externi, aflați în afara controlului autorităților de
management. O logică de intervenție bine concepută asigură faptul că realizările și rezultatele
directe ale proiectelor selectate contribuie la obținerea rezultatelor preconizate ale programelor
operaționale.
26. Selectarea proiectelor este responsabilitatea exclusivă a autorităților de management, care
definesc criteriile de selecție și le aplică atunci când examinează cererile de finanțare.
27. Criteriile de selecție nu trebuie să includă în mod necesar acordarea unui punctaj pentru
rezultatele preconizate. Logica de intervenție a programului descrie modul în care realizările
proiectelor individuale contribuie la obținerea rezultatelor preconizate ale programelor operaționale.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 25.
28. Nu este întotdeauna necesar să se înscrie un număr mare de solicitanți, acesta variind în funcție
de domeniul de politică.
32. Comisia consideră că, în cazul multor tipuri de asistență, este mai eficient să se stabilească
praguri de calitate și să se accepte toate proiectele care îndeplinesc cerințele acestor praguri, mai
degrabă decât să se aplice o metodă de comparare directă a proiectelor înscrise. În cazul altor tipuri
de asistență, este posibil ca procedura de selecție competitivă să nu contribuie la obiectivele
specifice ale programului operațional (de exemplu, proiectele de infrastructură în sectorul
transporturilor sau proiectele municipalităților, unde nu este necesară concurența între autoritățile
publice/municipalități).
34. Comisia observă că, în cazul Finlandei, procedura a inclus alocarea unui punctaj minim, menit
să asigure că se selectează doar proiectele de calitate. Compararea proiectelor nu ar asigura o
calitate mai ridicată, cu excepția cazurilor în care nu există fonduri suficiente pentru a selecta toate
proiectele.
În opinia Comisiei, calitatea proiectelor selectate depinde mai degrabă de criteriile de selecție
aplicate decât de tipul procedurii de selecție.
A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 16.
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44. Clasificarea respectă normele UE aplicabile în domeniul protecției datelor. În cazul categoriilor
speciale de date (date sensibile), participantul poate refuza declararea acestora. Totuși, orientările
FSE privind monitorizarea impun autorității de management să documenteze încercarea de a colecta
datele. Mai mult, directiva prevede faptul că, sub rezerva asigurării unor garanții adecvate, statele
membre pot prevedea, din motive de interes public substanțial, excepții de la regula
consimțământului participantului.
Având în vedere dreptul participantului de a nu își da consimțământul, dosarele de participare sunt
considerate complete dacă s-au înregistrat toate datele fără caracter sensibil.
Cerința minimă referitoare la dosarele de participare, care conțin toate datele fără caracter sensibil, a
fost clarificată în orientările FSE privind monitorizarea.
Caseta 2 – Exemple
Autoritatea de management franceză a luat măsuri care vizau autoritățile de management delegate,
organismele intermediare și beneficiarii, în scopul de a încuraja colectarea și transmiterea la timp a
datelor, conform recomandărilor Comisiei și a evaluărilor naționale. Corectarea datelor RAI a
permis raportarea cu privire la peste 925 000 de participanți la sfârșitul lui 2016.
Caseta 3 – Exemple de sisteme informatice care nu sunt încă pe deplin funcționale și riscurile
conexe
Primul punct: Comisia monitorizează constant performanța sistemului informatic unic de
monitorizare din Cehia pentru toate programele operaționale. Acest aspect este abordat în mod
regulat în cadrul reuniunilor de monitorizare a acordului de parteneriat cu autoritatea națională de
coordonare care este responsabilă cu funcționarea sistemului informatic de monitorizare a
fondurilor ESI.
Punctul al doilea: Chestiunea ridicată de Curtea de Conturi Europeană este în acord cu rezultatele
auditului de fiabilitate a datelor referitoare la performanță realizat de Comisie pentru acest program.
52. Deficiențele identificate în cadrul RAI nu pun în mod necesar sub semnul îndoielii fiabilitatea
datelor raportate. În cazul în care Comisia are îndoieli cu privire la valorile indicatorilor care sunt
raportate, problema este semnalată în scrisorile cu observații referitoare la RAI. Se monitorizează,
de asemenea, toate constatările relevante ale auditului.
53. Datele referitoare la performanță ar trebui să fie verificate de autoritatea de management înainte
de a fi incluse în RAI. Pe de altă parte, auditurile sistemelor (de autoritatea de audit sau de Comisia
Europeană) se pot efectua într-un mod mai util după transmiterea RAI, pentru a permite testarea ex
post a datelor transmise Comisiei, astfel încât să se furnizeze o asigurare privind fiabilitatea
întregului sistem de colectare, agregare și raportare a datelor, inclusiv a ultimei etape, cea a
transmiterii datelor către Comisia Europeană prin SFC 2014.
Cu toate acestea, temeiul juridic nu oferă suficient timp pentru auditarea datelor RAI înainte de
publicarea RAI și a rapoartelor strategice. Datele cele mai recente, corectate și actualizate, pot fi
consultate întotdeauna pe platforma de date deschise.
60. Pentru a reduce riscul menționat la acest punct de Curtea de Conturi Europeană, Comisia își va
continua propriile audituri în 2018 și va depune eforturi suplimentare pentru a spori gradul de
conștientizare în rândul autorităților de audit cu privire la importanța furnizării unei asigurări în
materie de fiabilitate a sistemelor de monitorizare a datelor referitoare la performanță înainte de
examinarea performanței.
61. O evaluare judicioasă a cazurilor în care valorile indicatorilor se situează sub țintele stabilite
pentru 2023 poate fi efectuată doar după expirarea termenului stabilit pentru atingerea țintelor.
Corelarea, cuplarea sau modificarea alocărilor între axele prioritare, precum și revizuirea
ascendentă și descendentă a valorilor-țintă pentru 2023 pot fi înșelătoare, întrucât, deși astfel de
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modificări ale alocărilor între axele prioritare conduc într-adevăr în mod „firesc” la modificarea
valorilor-țintă, există și alte motive care pot justifica modificarea valorilor-țintă pentru 2023.
62. Statele membre pot propune revizuiri ale obiectivelor de etapă și ale valorilor-țintă în cazul în
care apar modificări ale alocărilor pentru o anumită prioritate sau în cazuri justificate în mod
corespunzător și prevăzute în regulamente [articolul 30 alineatul (1) din RDC, anexa II la RDC,
articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 215/2014].
Pentru a se asigura faptul că astfel de modificări ale programelor operaționale sunt transmise și
prelucrate la timp, înainte de sfârșitul anului 2018, și pentru a evita aducerea de modificări cadrului
de performanță doar în scopul de a ajusta valorile la implementarea concretă de pe teren, statele
membre au fost invitate să prezinte oficial orice astfel de cereri până la 30 iunie 2018. Pentru a se
asigura un tratament consecvent, evaluarea acestor cereri de modificare a programelor operaționale
urmează o procedură standard.
65. Cadrul logic aferent FEDR pentru perioada 2014-2020 ține seama de faptul că realizarea
obiectivelor stabilite pentru programe depinde de acțiunile cofinanțate de intervenția publică, de
exemplu din fonduri, precum și de alți factori. Prin urmare, deși indicatorii de rezultat permit să se
constate dacă indicatorii evoluează sau nu în direcția dorită, este necesară o evaluare a impactului
pentru a putea face o distincție între efectele intervenției UE și contribuția altor factori și pentru a
înțelege cum funcționează un program.
69. A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 25.
71. Cadrul de performanță se bazează pe diverși indicatori pentru a se asigura faptul că programele
sunt pe cale să îndeplinească obiectivele convenite. Este posibil ca indicatorii de rezultat să nu fie
adecvați (pentru FEDR/Fondul de coeziune), deoarece momentul la care rezultatele pot fi obținute
și incluse în sistem nu este compatibil cu termenul obligatoriu pentru o alocare utilă a rezervei de
performanță.
72. Toate realizările privind indicatorii comuni pentru fondurile ESI raportate de autoritățile de
management sunt publicate pe platforma de date deschise.
Raportul strategic pe 2017 se bazează pe rapoartele statelor membre de la sfârșitul lui 2016. Dată
fiind demararea lentă a implementării programului, era prea devreme să se raporteze rezultate.
73. Definiția indicatorilor de rezultat, aplicabilă tuturor fondurilor, este prevăzută la articolul 2 din
propunerea Comisiei de regulament privind dispozițiile comune pentru perioada de programare de
după 2020.
Propunerea legislativă a Comisiei pentru perioada de programare de după 2020 conține o listă de
indicatori comuni de rezultat pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune, în conformitate cu
Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare și cu conceptul de „rezultate” utilizat în cadrul
FSE. Acești indicatori de rezultat vor măsura efectele intervențiilor sprijinite asupra beneficiarilor,
inclusiv cele pe termen scurt.
Contextul FSE și cel al FEDR sunt fundamental diferite. Cu toate acestea, Comisia a înființat un
grup interservicii pentru a aborda diferențele între indicatorii utilizați în cadrul tuturor fondurilor
ESI. Astfel se va ajunge la cel mai înalt grad de consecvență posibil în ceea ce privește conceptele,
ținându-se seama de natura diferită a operațiunilor cofinanțate de fondurile ESI.
Orientările și setul de instrumente pentru o mai bună legiferare oferă definiții ale indicatorilor de
realizare, de rezultat și de impact, prevăzând totodată și legătura dintre aceștia și obiective.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
74. În opinia Comisiei, cadrul de monitorizare instituit se axează în prezent în mai mare măsură pe
rezultate.
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Regulamentul delegat nr. 480/2014 prevede obligația de înregistrare și stocare a datelor de
monitorizare, în special a valorii-țintă a indicatorului de realizare și de rezultat (câmpurile de
date 33 și 38) și valorile realizărilor de la nivel operațional.
De asemenea, în contextul fondurilor ESI, realizările și rezultatele sunt măsurate, monitorizate și
raportate cu regularitate, de exemplu, prin intermediul rapoartelor anuale de implementare. Statele
membre au posibilitatea de a raporta cu privire la operațiunile realizate parțial sau integral, în
conformitate cu prevederile de reglementare. De asemenea, din cauza duratei participărilor,
indicatorii de rezultat sunt raportați cu un anumit decalaj față de indicatorii de realizare. Valorile
obținute ale tuturor indicatorilor comuni pentru fondurile ESI sunt disponibile pe platforma de date
deschise.
75. Comisia consideră că există o diferență între rezultatele directe ale proiectelor finanțate și
rezultatele care trebuie obținute la nivelul programelor operaționale (reflectate de indicatorii de
rezultat). În timp ce rezultatele directe sunt influențate doar de acțiunea cofinanțată, indicatorii de
rezultat sunt afectați de diverși factori externi, aflați în afara controlului autorităților de
management. O logică de intervenție bine concepută asigură faptul că realizările și rezultatele
directe ale proiectelor selectate contribuie la obținerea rezultatelor preconizate ale programelor
operaționale.
Selectarea proiectelor este responsabilitatea exclusivă a autorităților de management, care definesc
criteriile de selecție și le aplică atunci când examinează cererile de finanțare.
77. Comisia consideră că, în cazul multor tipuri de asistență, este mai eficient să se stabilească
praguri de calitate și să se accepte toate proiectele care îndeplinesc cerințele acestor praguri, mai
degrabă decât să se aplice o metodă de comparare directă a proiectelor înscrise. În cazul altor tipuri
de asistență, este posibil ca procedura de selecție competitivă să nu contribuie la obiectivele
specifice ale programului operațional (de exemplu, proiectele de infrastructură în sectorul
transporturilor sau proiectele municipalităților, unde nu este necesară concurența între autoritățile
publice/municipalități).
În opinia Comisiei, calitatea proiectelor selectate depinde mai degrabă de criteriile de selecție
aplicate decât de tipul procedurii de selecție.
78. Sistemele de monitorizare țin de responsabilitate statelor membre, care aveau obligația să le
organizeze în conformitate cu cerințele de reglementare.
Comisia a adoptat o abordare proactivă în ceea ce privește monitorizarea, oferind orientări statelor
membre și funcționarilor săi, efectuând teste de plauzibilitate cu privire la datele transmise de
statele membre și introducând norme suplimentare de validare în sistemul informatic SFC pentru a
reduce la minimum posibilitatea raportării unor date eronate. Actualizarea datelor este normală și a
fost încurajată de Comisie. Validarea datelor este un proces de durată, în special în perioada
configurării sistemului informatic de management. Datele cele mai recente, corectate și actualizate,
pot fi consultate în permanență pe platforma de date deschise.
79. Comisia va efectua audituri suplimentare ale sistemelor de monitorizare în 2018, în cadrul
procedurii sale specifice de control, și va continua colaborarea cu autoritățile de audit pentru a
consolida asigurarea privind fiabilitatea sistemelor de monitorizare a datelor referitoare la
performanță înainte de examinarea performanței.
80. Statele membre pot propune revizuiri ale obiectivelor de etapă și ale valorilor-țintă în cazul în
care apar modificări ale alocărilor pentru o anumită prioritate sau în cazuri justificate în mod
corespunzător și prevăzute în regulamente [articolul 30 alineatul (1) din RDC, anexa II la RDC,
articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 215/2014].
Pentru a se asigura faptul că astfel de modificări ale programelor operaționale sunt transmise și
prelucrate la timp, înainte de sfârșitul anului 2018, și pentru a evita aducerea de modificări cadrului
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de performanță doar în scopul de a ajusta valorile la implementarea concretă de pe teren, statele
membre au fost invitate să prezinte oficial orice astfel de cereri până la 30 iunie 2018.
DG REGIO a efectuat o analiză internă a viitoarelor modificări ale programelor operaționale, care
sunt relevante pentru modificarea cadrului de performanță, a acordat prioritate viitoarei examinări a
performanței în planul său de management și a planificat resursele în consecință.
81. Contextul FSE și cel al FEDR sunt fundamental diferite. Cu toate acestea, Comisia a înființat un
grup interservicii pentru a aborda diferențele în materie de concepte utilizate în cadrul tuturor
fondurilor ESI. Astfel se va ajunge la cel mai înalt grad de consecvență posibil, ținându-se seama de
natura diferită a operațiunilor cofinanțate de fondurile ESI.
Definiția indicatorilor de rezultat, aplicabilă tuturor fondurilor, este prevăzută la articolul 2 din
propunerea Comisiei de regulament privind dispozițiile comune pentru perioada de programare de
după 2020.
Propunerea legislativă a Comisiei pentru perioada de programare de după 2020 conține o listă de
indicatori comuni de rezultat pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune, în conformitate cu
Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare și cu conceptul de „rezultate” utilizat în cadrul
FSE. Acești indicatori de rezultat sunt destinați să măsoare efectele intervențiilor sprijinite asupra
beneficiarilor, inclusiv cele pe termen scurt.
82. Proiectele individuale conduc la realizări și rezultate directe care nu sunt neapărat identice cu
obiectivele specifice ale programelor. Proiectele finanțate în cadrul unui obiectiv specific, în
ansamblu, sunt cele care contribuie la obținerea rezultatelor preconizate.
Logica de intervenție a programelor descrie modul în care realizările proiectelor individuale
contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului. Prin procesul de evaluare se verifică ex post
dacă logica de intervenție a fost eficientă pentru îndeplinirea obiectivelor.
În ceea ce privește FSE, contractul de grant nu impune utilizarea unor valori-țintă cuantificate, în
conformitate cu actul delegat (nr. 480/2014, a se vedea mai sus).
83. De asemenea, în contextul FSE, realizările și rezultatele sunt măsurate, monitorizate și raportate
regulat, în egală măsură, de exemplu, prin intermediul rapoartelor anuale de implementare. Trebuie
remarcat faptul că statele membre au posibilitatea de a raporta cu privire la proiectele realizate
parțial sau integral, în conformitate cu prevederile de reglementare.
Cadrul de performanță se bazează pe diverși indicatori pentru a se asigura faptul că programele sunt
pe cale să îndeplinească obiectivele convenite. Este posibil ca indicatorii de rezultat să nu fie
adecvați (pentru FEDR/Fondul de coeziune), deoarece momentul la care rezultatele pot fi obținute
și incluse în sistem nu este compatibil cu termenul obligatoriu pentru o alocare utilă a rezervei de
performanță.
Toate realizările privind indicatorii comuni pentru fondurile ESI raportate de autoritățile de
management sunt publicate pe platforma de date deschise.
Recomandarea 1 – Selecție axată pe rezultate
Comisia ia act de faptul că această recomandare se adresează statelor membre.
Recomandarea 2 - Monitorizare axată pe rezultate
(a) Comisia ia act de faptul că această subrecomandare se adresează statelor membre.
(b) Comisia acceptă recomandarea.
Definiția indicatorilor de rezultat, aplicabilă tuturor fondurilor, este prevăzută la articolul 2 din
propunerea Comisiei de regulament privind dispozițiile comune pentru perioada de programare de
după 2020.
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Propunerea legislativă a Comisiei pentru perioada de programare de după 2020 conține o listă de
indicatori comuni de rezultat pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune, în conformitate cu
Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare și prin armonizare cu FSE. Acești indicatori de
rezultat sunt destinați să măsoare efectele intervențiilor sprijinite asupra beneficiarilor, inclusiv cele
pe termen scurt.
Recomandarea 3 – Raportarea cu privire la performanță și pregătirea examinării
performanței din 2019
(a) Comisia acceptă recomandarea și o consideră ca fiind pusă în aplicare.
Unitățile de audit din cadrul DG EMPL au efectuat deja un număr semnificativ de audituri privind
fiabilitatea datelor referitoare la performanță și continuă să includă acest aspect în misiunile de audit
de prevenire timpurie. De asemenea, un auditor extern – sub responsabilitatea DG EMPL – a
efectuat un audit de performanță specific care a inclus și sistemele de monitorizare, iar toate
problemele semnalate au fost abordate și soluționate de statele membre.
Planul de audit al DG REGIO pentru 2017-2018 include 20 de misiuni de audit în cadrul procedurii
specifice de control al fiabilității datelor referitoare la performanță. La 28 mai 2018, conducerea
DG REGIO a discutat situația de ansamblu a rezultatelor a 13 dintre aceste audituri privind
fiabilitatea sistemelor de monitorizare a datelor referitoare la performanță efectuate până în prezent
în nouă state membre. Audituri suplimentare sunt planificate până la sfârșitul lui 2018 și se va
continua colaborarea cu autoritățile de audit pentru a consolida asigurarea privind fiabilitatea
sistemelor de monitorizare înainte de examinarea performanței din 2019.
(b) Comisia acceptă recomandarea și o consideră ca fiind pusă în aplicare.
În cazul în care auditurile Comisiei sau ale autorităților de audit identifică deficiențe, rapoartele de
audit relevante precizează măsurile corective necesare și termenele corespunzătoare.
(c) Comisia acceptă parțial această recomandare.
Modificările programelor operaționale sunt prezentate la inițiativa statelor membre, dar nu există un
termen legal pentru transmiterea acestora. Comisia a luat măsurile necesare pentru a se organiza
astfel încât modificările programelor operaționale referitoare la cadrul de performanță să fie
prelucrate în timp util. De asemenea, pentru a se asigura transmiterea și prelucrarea la timp a
modificărilor programelor operaționale, statele membre au fost invitate să prezinte în mod oficial
orice solicitare în acest sens până la 30 iunie 2018. Pentru a se asigura un tratament consecvent,
evaluarea acestor cereri de modificare a programelor operaționale urmează o procedură standard.
Comisia va trata aceste modificări ale programelor operaționale în termenul regulamentar prevăzut
în RDC.
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În legătură cu fondurile politicii de coeziune a UE în
perioada de programare 2014-2020, Curtea a examinat
măsura în care statele membre au pus accentul pe
rezultate la selecția proiectelor, precum și măsura în care
Comisia și statele membre pot demonstra, prin
intermediul monitorizării pe care o asigură, faptul că
bugetul UE este cheltuit în mod corespunzător.
Constatarea Curții a fost aceea că, deși Comisia a luat
diverse măsuri pentru a spori orientarea către rezultate,
procedurile de selecție continuă să pună accentul mai
degrabă pe realizări și pe absorbția fondurilor decât pe
rezultate. Mai mult, deficiențele observate la nivelul
mecanismelor de monitorizare au făcut dificilă evaluarea
măsurii în care finanțarea din partea UE a contribuit la
îndeplinirea obiectivelor Uniunii și ale statelor membre.
Curtea a recomandat ca, în cursul procedurilor de selecție,
statele membre să asigure o comparație între cererile de
finanțare a proiectelor, să impună beneficiarilor să
definească, pentru fiecare proiect, cel puțin un indicator
de rezultat veritabil care să fie inclus în contractul de
finanțare și care să contribuie la indicatorii specificați în
programul operațional, precum și să efectueze o evaluare
a rezultatelor preconizate și a indicatorilor aferenți în
raportul de evaluare a cererilor de finanțare. Comisia ar
trebui să definească indicatori de rezultat comuni pentru
FEDR, să îmbunătățească raportarea cu privire la
performanță și să asigure efectuarea unei examinări
pertinente a performanței în 2019.
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