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I. RĂSPUNSURILE COMISIEI ȘI ALE SEAE PE SCURT 

Programele transfrontaliere de-a lungul frontierelor externe terestre și maritime ale UE reprezintă o 
formă unică de cooperare între statele membre și țările partenere învecinate. Această cooperare 
permite intensificarea contactelor între popoare și a schimburilor la nivel regional și local și implică 
o gamă largă de actori (municipalități, ONG-uri, universități etc.). Programele de cooperare 
transfrontalieră (CTF) finanțate în temeiul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru 
perioada 2014-2020 sunt foarte apreciate de toate părțile interesate și sunt percepute în general 
ca o ocazie excelentă de a reuni UE și țările învecinate în jurul provocărilor și priorităților comune, 
asumarea responsabilității și parteneriatul aflându-se în centrul acestei cooperări.  

Cooperarea îndeplinește un rol unic ca parte a setului de instrumente de politică externă al UE. Într-
o serie de cazuri, programele CTF-IEV au permis cooperarea, care altfel nu ar fi avut loc sau ar fi 
fost îngreunată de dificultăți de ordin politic, de exemplu, cooperarea dintre Israel și țările arabe 
învecinate. Drept urmare, CTF este un important instrument apolitic de consolidare a încrederii. 
Aceasta este un atu major și o valoare adăugată importantă, fapt recunoscut de toți partenerii 
implicați.  

Programele CTF-IEV sunt, de asemenea, deosebit de importante în abordarea decalajelor în 
dezvoltarea zonelor de frontieră și a provocărilor care nu se limitează la frontierele naționale, de 
exemplu schimbările climatice sau conexiunile de transport. Abordând aceste chestiuni prin 
intermediul unui model specific de guvernanță a cooperării, CTF-IEV s-a dovedit a fi un instrument 
eficace în identificarea unor soluții comune.  

Comisia salută concluzia generală a raportului special al CCE care confirmă faptul că programele 
CTF-IEV au oferit un sprijin relevant și valoros regiunilor de ambele părți ale frontierei 

externe a UE. Având în vedere momentul în care s-a derulat, auditul nu a putut analiza decât 
parțial rezultatele CTF-IEV, cooperarea deplină desfășurându-se începând din 2019. Rezultatele 
complete vor fi cunoscute numai în etapa finalizării, în 2025. 

Comisia recunoaște că este întotdeauna loc pentru a îmbunătăți complementaritățile dintre 
instrumentele UE puse în aplicare pe același teritoriu. Salutăm interesul delegațiilor UE de a fi mai 
implicate și mai bine informate cu privire la cooperare. De asemenea, salutăm concluzia CCE cu 
privire la necesitatea unei implicări mai strânse a delegațiilor UE și considerăm că această 
implicare trebuie să respecte normele privind guvernanța pentru aceste programe care sunt puse în 
aplicare în cadrul gestiunii partajate.  

Comisia recunoaște unele dintre problemele întâmpinate în trecut în punerea în aplicare a CTF-IEV, 
cum ar fi demararea tardivă a programelor, unele deficiențe în monitorizarea rezultatelor sau 
accesul insuficient la instrumentele de raportare în scopul combaterii cazurilor de fraudă. Comisia a 
abordat aceste aspecte prin integrarea CTF-IEV în cadrul general al Interreg aferent politicii de 
coeziune. „Programele Interreg NEXT”, astfel cum sunt cunoscute în prezent, vor beneficia în 
perioada 2021-2027 de un cadru juridic simplificat, de noi proceduri și de un nivel ridicat continuu 
de angajament, în pofida provocărilor fără precedent care au fost create de agresiunea militară a 
Rusiei împotriva Ucrainei. Interreg NEXT va fi în centrul sprijinului acordat de UE Ucrainei și 
cetățenilor săi în parcursul lor european, consolidând capacitățile și promovând legăturile de 
cooperare cu UE în regiunile de frontieră.  



 

3 

II. RĂSPUNSURILE COMISIEI ȘI ALE SEAE LA 
PRINCIPALELE OBSERVAȚII ALE CCE  

1. Complementaritatea CTF-IEV cu alte programe finanțate de 

UE  

Comisia salută observația principală a Curții potrivit căreia programele CTF-IEV au fost elaborate în 
mod participativ și au identificat priorități aliniate la provocările comune cu care se confruntă 
regiunile de frontieră. De asemenea, Comisia ia act de faptul că CCE a recunoscut că obiectivele 
tematice selectate prin programe au fost în concordanță cu analiza privind provocările și punctele 
slabe ale regiunilor1 și că societatea civilă a jucat un rol important în definirea nevoilor și 
priorităților regiunilor participante2. 

Comisia încurajează și promovează coordonarea între programele și instrumentele UE pentru a 
spori sinergiile dintre acestea și pentru a evita dubla finanțare. Salutăm observația Curții potrivit 
căreia Comisia a depus eforturi pentru a evita dubla finanțare a proiectelor și pentru a identifica 
posibile sinergii3. De asemenea, Comisia a emis o recomandare în acest sens cu privire la 
programe. În plus, cu sprijinul Comisiei, Interact și TESIM (proiectul de asistență tehnică al Comisiei 
care sprijină programele CTF-IEV) au creat, în iulie 2020, platforma de dialog „Îmbunătățirea 
sinergiilor în Mediterana”. Această platformă se adresează tuturor programelor Interreg pentru 
perioada 2021-2027 care au ca arie geografică Mediterana și facilitează o mai bună coordonare 
atât în etapa programării, cât și în cea a punerii în aplicare. Comisia ia act, de asemenea, de 
recunoașterea de către Curtea de Conturi Europeană a eforturilor de coordonare depuse de TESIM, 
programul Interact și programele CTF-IEV4.  

Autoritățile de management sunt responsabile de asigurarea sinergiilor și de evitarea duplicării sau 
a dublei finanțări. În acest sens, Comisia nu este de acord cu observația potrivit căreia coordonarea 
este „insuficientă” și există o „lipsă de coordonare structurată5”. 

Comisia și SEAE consideră că este important ca delegațiile UE să se implice mai mult în programele 
CTF-IEV și Interreg NEXT6. Cu toate acestea, cadrul juridic pentru politica de coeziune definește în 
mod clar rolul Comisiei în punerea în aplicare a programelor. În cadrul gestiunii partajate, 
responsabilitatea pentru selectarea proiectelor și monitorizarea la nivel de proiect revine țărilor 
participante și autorităților responsabile de programe, nu Comisiei. 

Pentru programele din perioada 2021-2027, Comisia a simplificat în mod semnificativ procedurile 
de instituire a programelor în temeiul măsurilor din cadrul politicii de coeziune. În special, se 
renunță la desemnarea autorităților responsabile de programe, ceea ce ar trebui să contribuie la 

                                                 
1 A se vedea observația 15 a Curții de Conturi Europene.  

2 A se vedea observația 22 a Curții de Conturi Europene.  

3 A se vedea observația 23 a Curții de Conturi Europene.  

4 A se vedea observația 28 a Curții de Conturi Europene. 

5 A se vedea observația 29 a Curții de Conturi Europene. 

6 A se vedea observația 31 a Curții de Conturi Europene. 
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prevenirea întârzierilor identificate în perioada 2014-20207 și să accelereze demararea viitoarelor 
programe.  

2. Selectarea, monitorizarea și raportarea  

Comisia salută concluziile Curții de Conturi Europene referitoare la procesul de selecție considerat a 
fi „în mare măsură transparent și [...] conceput pentru a selecta cele mai adecvate proiecte CTF-
IEV”, precum și la rolul Comisiei și al autorităților de management în punerea la dispoziție de 
orientări utile cu privire la punerea în aplicare a proiectelor și la atenuarea riscului de fraudă. Luăm 
act de constatările Curții referitoare la performanța (bună) preconizată a proiectelor, precum și la 
un impact transfrontalier mai scăzut în cazul unui număr redus de proiecte auditate. La începutul 
lunii octombrie 2022, Comisia a obținut de la autoritățile responsabile de programe informații din 
care reieșea că între timp s-au luat măsuri pentru remedierea, cel puțin parțială, a deficiențelor 
identificate de CCE8. De exemplu, construirea punctului de trecere a frontierei pe cale rutieră în 
Malhowice, Polonia, care va consolida dimensiunea transfrontalieră a proiectului regional privind 
drumul 885, este în curs de desfășurare și lucrările ar urma să fie finalizate în 2025. Potrivit 
informațiilor primite de la autoritățile responsabile de programe, toate controalele la fața locului 
prevăzute în planul anual pentru perioada 2020-2021 care înregistrau întârzieri au fost efectuate 
până la sfârșitul lunii iunie 2022. 

În ceea ce privește cadrul de monitorizare și de raportare pentru programe, s-a ales, pentru toate 
programele, cel puțin un indicator comun de realizare pentru fiecare prioritate, ceea ce permite un 
nivel plauzibil de agregare la nivelul CTF-IEV9. Sunt prevăzute activități suplimentare care să vină în 
sprijinul programelor, inclusiv prin asistență tehnică, astfel încât să se poată institui la nivel de 
proiect un sistem precis al indicatorilor.  

3. Programele NEXT și perspective de viitor 

Comisia salută recunoașterea de către CCE a faptului că modificările aduse noului cadru juridic și 
procedurilor pentru perioada 2021-2027 reflectă lecțiile învățate din trecut. Comisia are 
convingerea că măsurile de simplificare introduse vor oferi beneficii concrete pentru programe și 
pentru punerea în aplicare a acestora, precum și pentru beneficiarii proiectelor. Comisia consideră 
că noile regulamente prevăd un sistem mai mult decât suficient de solid pentru a identifica orice 
deficiențe ale sistemelor de gestiune și control ale programelor, fără consecințele negative și 
întârzierile prelungite pe care le-a creat fosta procedura de desemnare10. De asemenea, Comisia 
consideră că aplicarea procedurii simplificate în cazul proiectelor mari de infrastructură prezintă 
doar avantaje și nu implică niciun risc substanțial. Conform actelor legislative, Comisia poate în 
continuare să își dea avizul înainte de selectarea unui proiect, însă această intervenție nu ar trebui 
să întârzie punerea în aplicare a unor astfel de proiecte. 

Comisia consideră că deficiențele sistemelor de monitorizare și raportare ale CTF-IEV identificate 
de Curte au fost abordate în mod corespunzător prin noile regulamente. Programele trebuie să 
aplice cadrul de performanță al politicii de coeziune, instituind un sistem clar de indicatori comuni 
de realizare și de rezultat. Comisia a sprijinit în mod constant eforturile depuse pentru ca 
programele să recurgă la acești indicatori comuni și toate programele Interreg NEXT au ales să 

                                                 
7 A se vedea observația 33 a Curții de Conturi Europene. 

8 A se vedea observațiile 59 și 66 ale Curții de Conturi Europene. 

9 A se vedea observația 61 a Curții de Conturi Europene. 

10 A se vedea observația 77 a Curții de Conturi Europene. 
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utilizeze noii indicatori comuni de realizare și de rezultat, ceea ce va duce la un nivel de agregare 
pentru programele din perioada 2021-2027 mult mai ridicat decât în perioada 2014-202011.  

Adoptarea documentului strategic multianual a fost, într-adevăr, întârziată din cauza agresiunii 
militare ruse împotriva Ucrainei. Documentul a fost însă adoptat la 12 august.  

Ca urmare a agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, toate activitățile de cooperare ale UE cu 
Rusia și Belarus sunt suspendate și este puțin probabil ca programele de cooperare cu cele două 
țări pentru perioada 2021-2027 să înceapă în viitorul apropiat. În pofida unui context politic foarte 
dificil, există în prezent entuziasm și un nivel ridicat de angajament față de cooperarea cu 
vecinătatea sudică în zona mediteraneeană.  

În plus, cooperarea cu Ucraina și Republica Moldova dobândește dinamism și importanță, în 
contextul în care ambelor țări li s-a acordat statutul de țară candidată la UE. Interreg reprezintă o 
ocazie unică pentru Ucraina și Republica Moldova de a participa direct la programele desfășurate în 
cadrul gestiunii partajate. Prin investițiile în educație, sănătate, infrastructură verde sau 
gestionarea trecerii frontierelor, programele Interreg NEXT vor contribui la abordarea diferitelor 
provocări și a nevoilor urgente ale regiunilor de frontieră din țările partenere și vor oferi 
oportunități prețioase părților interesate de la nivel regional și local de a-și spori capacitățile prin 
proiecte comune cu omologii lor din statele membre. Comisia depune toate eforturile pentru a 
consolida această cooperare atât din punct de vedere financiar, cât și prin adaptarea cadrului 
juridic. De asemenea, Comisia face tot posibilul pentru a adopta noile programe până la sfârșitul 
anului 2022, pentru a putea demara cât mai curând posibil noile acțiuni de cooperare și investiții în 
regiunile de frontieră.  

III. RĂSPUNSURILE COMISIEI ȘI ALE SEAE LA 
CONCLUZIILE ȘI RECOMANDĂRILE CCE  

Recomandarea 1 – Îmbunătățirea coordonării între programe  

Comisia ar trebui: 

(a) atunci când va examina proiectele de programe Interreg NEXT, să evalueze dacă programele cu 

o suprapunere geografică parțială s-au angajat să asigure coordonare, complementarități și 

sinergii între programe;  

(b) să verifice, în cadrul rolului său de monitorizare, dacă s-a pus efectiv în aplicare coordonarea 

stabilită între programe. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării de la litera (a): 31 decembrie 2022 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării de la litera (b): 30 iunie 2023 

Comisia acceptă această recomandare. 

                                                 
11 A se vedea observația 81 a Curții de Conturi Europene. 
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În ceea ce privește litera (a), toate programele Interreg pentru perioada 2021-2027, inclusiv 
Interreg NEXT, trebuie să descrie în documentul de programare modul în care sunt luate în 
considerare complementaritatea și sinergiile cu alte programe și instrumente de finanțare. 
[Articolul 17 alineatul (3) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul Interreg]. Prin urmare, Comisia 
analizează, în momentul evaluării calității programelor și înainte de aprobarea programelor, dacă 
această cerință este îndeplinită. Aceasta include o descriere a modului în care autoritățile 
responsabile de programe intenționează să se coordoneze cu alte surse de finanțare ale UE, 
inclusiv pentru cooperarea bilaterală a UE cu țările partenere. Coordonarea poate varia în funcție de 
complexitatea, contextul și particularitățile geografice ale programului.  

În ceea ce privește litera (b), Comisia va verifica dacă autoritățile responsabile de programe recurg la 
coordonarea între programe în cadrul programelor Interreg NEXT.  

Recomandarea 2 – Intensificarea implicării delegațiilor UE 

În calitatea sa consultativă, Comisia ar trebui să implice în mod sistematic, ca observatori, SEAE și 
delegațiile de resort ale UE în activitatea comitetelor comune de programare și a comitetelor comune 

de monitorizare. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 31 martie 2023 

Comisia acceptă această recomandare. 

DG Politică Regională și Urbană coordonează gestionarea programelor CTF-IEV și Interreg NEXT și, 
prin urmare, reprezintă Comisia Europeană în cadrul comitetelor de monitorizare. La fel ca în cazul 
tuturor programelor din cadrul politicii de coeziune, direcția generală coordonatoare va avea în 
vedere ordinea de zi a fiecărui comitet de monitorizare și va asigura reprezentarea 
corespunzătoare a Comisiei, precum și a Serviciului European de Acțiune Externă și a colegilor din 
delegațiile UE.  

Comisia va asigura schimbul sistematic de documente ale comitetului de monitorizare cu colegii 
relevanți, inclusiv cu cei din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă și al delegațiilor UE. 
Aceasta este o practică care a fost deja instituită pentru unele programe CTF-IEV, de exemplu 
programul CTF-IEV pentru bazinul Mării Mediterane.  

Comisia subliniază faptul că comitetele comune de programare nu sunt organisme formale 
implicate în program. Comitetele comune de programare sunt create pe o bază ad-hoc de către 
țările participante pentru a redacta noile documente de programare. Aceste comitete vor înceta să 
existe în 2022, odată ce programele vor fi adoptate. 

Recomandarea 3 – Adaptarea unui instrument IT de 

raportare a fraudelor  

Comisia ar trebui să permită organismelor antifraudă din țările terțe (identificate în acordurile de 

finanțare) să raporteze eventualele nereguli direct prin intermediul Sistemului de gestionare 

a neregulilor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 31 decembrie 2023 

Comisia acceptă recomandarea. 
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Accesul la noi autorități de raportare și utilizatori este posibil din punct de vedere tehnic. Acesta 
poate fi acordat și va fi acordat. Cu toate acestea, Comisia ar dori să sublinieze faptul că, având în 
vedere nivelul actual al resurselor umane disponibile, furnizarea de formare, orientare și asistență 
noilor utilizatori ar putea fi dificilă. Comisia observă, de asemenea, că țările terțe care beneficiază 
de asistență din partea UE pot întâmpina probleme de competență în raportarea neregulilor prin 
intermediul Sistemului de gestionare a neregulilor la nivel național. 

Recomandarea 4 – Punerea la dispoziție de orientări privind 

monitorizarea sustenabilității după închiderea proiectelor 

Comisia ar trebui să furnizeze orientări, sub formă de consiliere și sprijin, privind monitorizarea 

sustenabilității proiectelor (finanțate prin programele CTF-IEV sau Interreg NEXT), recomandând ca 

proiectele care depășesc o anumită valoare și/sau care au o componentă de infrastructură să 
raporteze autorităților de management cu privire la sustenabilitatea rezultatelor lor după închiderea 

proiectelor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 31 decembrie 2023 

Comisia acceptă această recomandare. 

Sustenabilitatea proiectelor este un principiu important pentru realizarea tuturor politicilor UE. 
Comisia va aborda în mod proactiv problema sustenabilității proiectelor CTF-IEV cu ocazia 
evenimentelor de schimb de experiență pentru autoritățile responsabile de programe, cum ar fi 
Grupul de consultare și coordonare pentru CTF-IEV, și/sau cu ocazia reuniunilor comitetului de 
monitorizare.  

Comisia subliniază faptul că, pentru programele Interreg NEXT, durabilitatea operațiunilor este o 
cerință reglementară în temeiul articolului 65 din Regulamentul privind dispozițiile comune pentru 
perioada 2021-2027. Aspectele legate de durabilitate vor fi urmărite de autoritățile responsabile 
de program în conformitate cu această cerință.  

Recomandarea 5 – Consultarea tuturor serviciilor relevante 

cu privire la proiectele mari de infrastructură 

Având în vedere importanța strategică a proiectelor mari de infrastructură în relațiile bilaterale cu 

țările partenere, Comisia ar trebui să se asigure că Direcția Generală Politică Regională și Urbană 

(DG REGIO) consultă toate direcțiile generale relevante, Serviciul European de Acțiune Externă și 

delegațiile UE de resort cu privire la lista proiectelor planificate și la notele explicative aferente. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 31 decembrie 2022 
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Comisia acceptă această recomandare. 

În conformitate cu articolul 57 alineatele (3) și (4) din Regulamentul Interreg pentru perioada 
2021-2027, DG Politică Regională și Urbană va primi liste în care se enumeră proiectele mari de 
infrastructură planificate, precum și note explicative în care se precizează locația, bugetul, 
partenerul coordonator și restul partenerilor, precum și principalele obiective și rezultate ale 
proiectelor mari de infrastructură care urmează să fie finanțate în cadrul programelor Interreg 
NEXT. DG Politică Regională și Urbană va consulta serviciile relevante, inclusiv SEAE și delegațiile 
UE, atât cu privire la liste, cât și la notele explicative. 

Recomandarea 6 – Intensificarea utilizării indicatorilor 

comuni 

Atunci când va examina proiectele de programe Interreg NEXT, Comisia ar trebui să evalueze coerența 

indicatorilor și să promoveze utilizarea pe scară cât mai largă a indicatorilor comuni de realizare și de 

rezultat. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: imediat  

Comisia acceptă această recomandare. 

În regulamentele pentru perioada 2021-2027 s-a prevăzut utilizarea consolidată a indicatorilor 
comuni. Regulamentele prevăd o abordare sistematică în materie de performanțe, monitorizare și 
evaluare și stabilesc indicatori comuni de realizare și de rezultat, care urmează să fie utilizați în 
cea mai mare măsură posibilă. Acest lucru este valabil și în cazul programelor Interreg NEXT, iar 
Comisia verifică coerența indicatorilor în cadrul evaluării calității tuturor proiectelor de programe. 
Descrierile metodologice ale indicatorilor comuni de realizare și de rezultat sunt prezentate în 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2021)198. 
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