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Sinteză 
I Angajamentele restante, respectiv sume angajate, dar neplătite încă, au atras în mod 
regulat atenția a numeroase părți interesate de bugetul UE. Motivul care suscită acest 
interes este cuantumul cumulat al acestor angajamente și creșterea sa constantă. 

II Curtea de Conturi Europeană urmărește evoluția angajamentelor restante în cadrul 
auditului anual pe care îl efectuează cu privire la conturile UE. Prezentul studiu se 
axează pe nivelul angajamentelor restante la sfârșitul lui 2017, cel mai recent exercițiu 
pentru care a fost finalizat un audit anual al Curții. Obiectivul său nu este de a furniza 
o asigurare cu privire la această sumă, ci de a analiza principalii factori care au avut 
o influență asupra ei. Studiul se bazează pe o examinare a documentelor relevante, pe 
analiza datelor disponibile în sistemele Comisiei și în alte rapoarte, pe discuții purtate 
cu personalul Comisiei și pe examinarea unui număr limitat de angajamente restante. 

III După mai mulți ani de creștere aproape neîntreruptă, valoarea angajamentelor 
restante a ajuns la 267 de miliarde de euro până la sfârșitul exercițiului 2017. Ea este 
influențată în mare parte de decalajul dintre creditele de angajament și creditele de 
plată, la care se adaugă suprapunerea cadrelor financiare multianuale și ritmul lent de 
implementare a programelor finanțate de UE. O parte din creștere poate fi imputabilă, 
de asemenea, creșterii bugetului UE, inclusiv necesității de a adapta acest buget la 
aderarea unor noi state membre. 

IV Normele care reglementează cheltuielile în diverse domenii bugetare au avut un 
impact semnificativ asupra creșterii angajamentelor restante. Fondurilor structurale și 
de investiții europene (fondurile ESI) le corespunde partea cea mai mare, și anume 
189,9 miliarde de euro la sfârșitul anului 2017, în principal din următoarele motive: 

o suprapunerea dintre perioadele în care pot fi implementate programele aferente 
fondurilor ESI; 

o adoptarea tardivă a cadrului juridic pentru programele aferente fondurilor ESI; 

o prelungirea perioadei pentru dezangajarea automată de la doi ani la trei ani; 

o întârzierile generate de noile proceduri și cerințe aplicabile cheltuielilor din 
fondurile ESI pentru perioada 2014-2020. 

V Curtea atrage atenția asupra riscurilor semnificative pe care un nivel ridicat al 
angajamentelor restante le poate crea pentru bugetul UE. Un astfel de nivel ridicat 
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poate antrena imposibilitatea de onorare a cererilor de plată la timp, din cauza unor 
sume insuficiente în bugetele anuale, și accentuează expunerea financiară a bugetului 
UE. 

VI Nivelul angajamentelor restante poate fi diminuat prin:  

o modificarea nivelurilor componentelor bugetare care contribuie la apariția lor – 
angajamentele, plățile și dezangajările;  

o abordarea factorilor responsabili de creșterea acestui nivel;  

o asigurarea unei discipline financiare și a unor norme mai simple pentru cheltuirea 
bugetului. 

VII Curtea evidențiază o serie de soluții posibile pe care le-a analizat în cadrul 
activităților sale anterioare. De exemplu: 

o adoptarea în timp util a cadrului financiar multianual 2021-2027 și a programelor 
multianuale aferente acestuia; 

o simplificarea normelor pentru cheltuirea bugetului; 

o previzionarea mai exactă a nevoilor de plată și 

o asigurarea unui echilibru adecvat între creditele de angajament și creditele de 
plată. 
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Introducere 
01 Valoarea cumulată a angajamentelor restante (cunoscute și sub denumirea de 
„RAL”1) – a făcut obiectul unor dezbateri între numeroase părți interesate de bugetul 
UE. De mai mulți ani, Curtea a recurs la rapoartele sale anuale pentru a-și exprima 
îngrijorarea cu privire la tendința de creștere a acestei valori cumulate2, recomandând 
Comisiei să ia măsuri pentru a o reduce. Prin intermediul acestui studiu, Curtea 
urmărește să ofere o perspectivă asupra modului în care a evoluat cuantumul 
angajamentelor restante până la sfârșitul anului 2017, precum și asupra principalilor 
factori care au contribuit la această tendință. Curtea evidențiază principalele riscuri pe 
care le presupune o valoare ridicată a RAL și formulează concluzii ținând seama de 
unele dintre recomandările sale anterioare. 

02 Acest document nu constituie un raport de audit, ci este un studiu bazat în mare 
parte pe informații aflate la dispoziția publicului larg. Curtea e elaborat acest 
document în urma întrebărilor care i-au fost adresate în timpul prezentării din 
4 octombrie 2018 a raportului său anual pentru exercițiul financiar 2017, prezentare 
susținută în fața Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului European. 
Studiul se sprijină pe activitățile efectuate pentru rapoartele anuale ale Curții și pentru 
o serie de rapoarte speciale. Curtea a examinat, de asemenea, documente relevante 
elaborate de Comisie și de alte organisme și a organizat reuniuni cu serviciile Comisiei 
responsabile de principalele domenii de cheltuieli care contribuie la RAL3. 

03 Pentru rapoartele sale anuale, Curtea efectuează teste pe un eșantion de 
angajamente, alcătuit din angajamente asumate pe parcursul exercițiului financiar 
auditat, precum și din angajamente restante din exerciții anterioare. Curtea s-a sprijinit 
pe rezultatele testelor efectuate pe angajamente în contextul raportului său anual pe 

                                                      
1 Acronim din limba franceză pentru reste à liquider. 

2 A se vedea, de exemplu, punctul 2.48 din Raportul pe 2017, punctul 2.14 din Raportul 
pe 2016, punctul 2.40 din Raportul pe 2015, punctele 1.37 și 1.38 din Raportul anual 
pe 2011, punctele 3.8-3.11 din Raportul anual pe 2007 și punctele 2.16-2.20 din Raportul 
anual pe 2003. 

3 Au fost efectuate vizite la direcțiile generale responsabile de gestionarea bugetului UE 
(DG BUDG), de politica de coeziune regională și urbană (DG REGIO), de dezvoltarea rurală 
(DG AGRI), de vecinătate și negocierile privind extinderea (DG NEAR) și de cercetare și 
inovare (DG RTD). 
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2017, completându-le cu testarea unui eșantion suplimentar de 30 de angajamente 
restante, scopul fiind acela de a înțelege motivele pentru care acestea rămân deschise. 

Ce sunt angajamentele restante (RAL)? 

04 Pentru a putea contracta obligații legale de a furniza finanțare („angajamente 
juridice”), Comisia trebuie să dispună de un buget anual aprobat de Parlamentul 
European și de Consiliu. Bugetul anual cuprinde credite de angajament, adică sume 
disponibile pentru a fi angajate în cursul exercițiului, dar care nu vor fi neapărat plătite 
în cursul exercițiului respectiv, precum și credite de plată, adică sumele efectiv 
disponibile pentru efectuarea de plăți în cursul exercițiului. 

05 Angajamentele restante (RAL) cuprind toate angajamentele asumate în cursul 
exercițiului curent și în exercițiile anterioare, dar care nu au fost încă plătite sau 
anulate („dezangajate”). Majoritatea lor reprezintă o obligație financiară viitoare 
pentru bugetul UE. 

06 În mod normal, există un decalaj temporal inerent între debutul unui program4, și 
anume, momentul în care sunt angajate de obicei fonduri, fie integral, fie în tranșe 
anuale, și data efectuării plăților. În funcție de tipul de proiect, înainte să poată să fie 
începute activitățile, printre procedurile necesare se pot număra publicarea unei cereri 
de exprimare a interesului, evaluarea cererilor de finanțare pentru fonduri UE, 
adoptarea deciziilor de acordare a fondurilor UE, precum și proceduri de achiziții și 
atribuirea contractelor. Odată ce au fost finalizate aceste etape și proiectul este în curs 
de implementare, cheltuielile efectuate trebuie să fie declarate, verificate și certificate 
înainte să se transmită Comisiei o cerere de plată. Durata acestor proceduri variază în 
funcție de proiect și se poate întinde pe mai mulți ani în cazul unor proiecte complexe 
de infrastructură. 

07 Prin urmare, pe măsură ce sunt asumate angajamente în fiecare an, acestea pot 
rămâne cu statutul de restante timp de mai mulți ani, timp în care proiectele sunt 
implementate. În acest interval de timp, angajamentele respective constituie așa-
numitul RAL, valoarea acestuia crescând atunci când sunt asumate noi angajamente și 
reducându-se atunci când se efectuează plăți sau dezangajări. 

                                                      
4 În cazul rubricii 1b din cadrul financiar multianual (CFM), programele operaționale sunt 

planuri detaliate în care statele membre stabilesc modul în care vor fi cheltuiți banii din 
bugetul UE. Programele sunt puse în aplicare prin intermediul unor proiecte care sunt 
selectate și monitorizate de statele membre. 
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08 Nu toate angajamentele restante se finalizează cu efectuarea unei plăți. Unele 
dintre ele sunt anulate (dezangajate), din diverse motive care sunt stabilite în 
regulamente. Aceste dezangajări reduc valoarea RAL. Cu titlu de exemplu, se pot cita 
sumele angajate din bugetul UE pentru care s-a depășit termenul până la care se pot 
efectua plăți sau excedentele care apar în cazul în care totalul plăților este mai mic 
decât suma care a fost contractată. Valoarea aferentă dezangajărilor este relativ 
scăzută, în ultimii 11 ani (2007-2017) ele reprezentând 2,1 % din totalul 
angajamentelor asumate. 

Baza angajamentelor 

09 Fundamentul tipic care stă la baza angajamentelor variază de la un domeniu 
bugetar la altul. În tabelul 1 sunt prezentate exemple de elemente care stau la baza 
angajamentelor pentru fiecare rubrică din cadrul financiar multianual (CFM) al UE. 
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Tabelul 1 – Elemente care stau la baza angajamentelor 

Rubrica din CFM Baza angajamentelor 

Rubrica 1a 
Competitivitate pentru 
creștere și locuri de muncă 

Contracte încheiate cu cercetători și cu organisme 
de cercetare, contracte de finanțare de proiecte de 
infrastructură și contracte cu organizații care se 
ocupă de programele spațiale sau cu agențiile 
naționale care gestionează programele Erasmus. 

Rubrica 1b 
Coeziune economică, socială 
și teritorială 

Tranșele anuale stabilite în planul de finanțare 
a programelor operaționale pentru cheltuielile 
planificate din domeniul coeziunii. 

Rubrica 2 
Creștere durabilă: resurse 
naturale 

Tranșele anuale stabilite în planul de finanțare 
a programelor operaționale pentru cheltuielile 
planificate din domeniul dezvoltării rurale. Acorduri 
în domeniul pescuitului bazate pe protocoale 
semnate între Consiliu și țări terțe pentru a se 
garanta drepturile de pescuit. 

Rubrica 3 
Securitate și cetățenie 

Contracte și acorduri încheiate cu state membre sau 
cu alte părți terțe cu scopul de a promova sănătatea, 
cultura, politica în domeniul azilului, egalitatea și 
justiția. 

Rubrica 4 
Europa în lume 

Acorduri de finanțare semnate cu parteneri din 
domeniul dezvoltării pentru o anumită perioadă. 

Rubrica 5 
Administrație 

Contracte de achiziții publice pentru bunuri și 
servicii. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

10 Anumite angajamente – de exemplu, cele pentru proiectele de infrastructură – 
pot rămâne restante timp de mai mulți ani. În 2017, valoarea totală a RAL, care se 
ridica la 267,3 miliarde de euro, era echivalentul, în medie, a 2,7 ani de angajamente 
asumate cu o durată mai mare de un an5. Acest număr de ani varia între diversele 
rubrici ale CFM din cauza naturii diferite a angajamentelor și a proiectelor din cadrul 
fiecărei rubrici (tabelul 2). 

                                                      
5 Cifră calculată prin împărțirea valorii RAL de la sfârșitul exercițiului 2017 la suma aferentă 

creditelor de angajament diferențiate din bugetul anului 2017. Creditele de angajament 
diferențiate constituie sume care, de regulă, nu sunt plătite în cursul exercițiului în cauză, ci 
în viitor. 
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Tabelul 2 – RAL în ani de angajamente cu o durată mai mare de un an 

Rubrica din CFM RAL în ani de  
angajamente 

1 Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii  

1a Competitivitate pentru creștere și locuri de 
muncă 1,7 ani 

1b Coeziune economică, socială și teritorială 3,0 ani 

2 Creștere durabilă: resurse naturale 2,3 ani 

3 Securitate și cetățenie 1,2 ani 

4 Europa în lume  2,7 ani 

5 Administrație nu se aplică 

Toate rubricile din CFM 2,7 ani 
Sursa: raportul Comisiei intitulat Report on budgetary and financial management of the European 
Commission – financial year 2017 (Raport privind gestiunea bugetară și financiară a Comisiei Europene 
pentru exercițiul 2017). 

11 Majoritatea rubricilor combină angajamentele asumate și plătite în cursul 
exercițiului cu angajamentele reportate către exercițiile următoare. Fondul european 
de garantare agricolă (FEGA) din cadrul rubricii 2 și rubrica 5 – Administrație sunt 
constituite aproape în întregime din angajamente plătite în cursul exercițiului și, prin 
urmare, nu au nicio influență asupra RAL. Anexa I oferă informații suplimentare privind 
programele principale. 

Contabilitatea pentru angajamentele restante (RAL) 

12 RAL este prezentat în cadrul „Conturilor anuale consolidate ale UE”, atât în 
rapoartele privind execuția bugetară, cât și în situațiile financiare. Rapoartele privind 
execuția bugetară indică cuantumul total al RAL, în timp ce în conturile anuale 
consolidate de la sfârșitul exercițiului 20176, valoarea totală a RAL, de 267,3 miliarde 
de euro, este repartizată între pasive (45,9 miliarde de euro) și elementele 
extrabilanțiere (221,4 miliarde de euro). 

                                                      
6 COM(2018) 521: „Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene – exercițiul 

financiar 2017”. 



 11 

 

13 Acea parte din RAL care este recunoscută în bilanț ca pasiv corespunde sumei 
care a fost inclusă la cheltuieli și este indicată sub una dintre următoarele forme: 

o fie ca datorie în cazul declarațiilor de cheltuieli sau al facturilor primite, dar 
neplătite încă; 

o fie ca cheltuială înregistrată în avans, corespunzând sumelor pentru care nu au 
fost încă primite declarații de cheltuieli, dar care pot fi corelate cu evoluția unui 
program sau a unui proiect. 

14  Acea parte din RAL care este prezentată ca element extrabilanțier7 constă în 
angajamente care nu pot (încă) să fie corelate cu un anumit cuantum de cheltuieli. Ele 
constituie obligații contingente care fie vor fi plătite, fie vor fi dezangajate în anii 
următori. 

15 Proiectul de acord privind retragerea Regatului Unit din UE stipulează că acest 
stat are obligații față de Uniune cu privire la cota sa din angajamentele bugetare ale 
UE8 restante la 31 decembrie 20209. Un RAL mai mare implică, așadar, o sumă mai 
ridicată de decontat. Acest lucru nu înseamnă însă că se mărește contribuția totală a 
Regatului Unit, deoarece un RAL mai mare implică totodată faptul că există contribuții 
mai scăzute pentru același cuantum în perioada dinainte de 31 decembrie 2020. 

Evoluția RAL 

16 RAL a cunoscut o creștere progresivă, așa cum se arată în figura 1, înregistrând 
o accelerare semnificativă în ultimii ani. Valoarea sa cumulată a crescut de la 
138,7 miliarde de euro la sfârșitul anului 2007 la 267,3 miliarde de euro la finalul 
anului 2017, cu alte cuvinte o creștere de 93 %. Această creștere este preconizată să 
continue în viitor (punctul 91). 

                                                      
7 La nota 5.1, intitulată „Angajamente bugetare restante, neînregistrate încă la cheltuieli”, la 

conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiul 2017. 

8 Și din bugetele agențiilor descentralizate ale Uniunii. 

9 Și cu privire la cota sa din angajamentele asumate în 2021 pe baza creditelor de angajament 
reportate din bugetul exercițiului 2020. 
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Figura 1 – Evoluția RAL (în miliarde de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor Comisiei privind gestiunea bugetară și 
financiară. 

17 2017 este al patrulea exercițiu din CFM 2014-2020. RAL în 2017 reprezenta 25 % 
din totalul creditelor de angajament ale acestui CFM. În al patrulea exercițiu din 
CFM 2007-2013, și anume anul 2010, RAL reprezenta doar 20 % din totalul creditelor 
de angajament. La rândul său, și RAL exprimat în ani de angajamente cu o durată mai 
mare de un an a crescut de la 2,4 ani în 2010 la 2,7 ani în 2017. 

18 RAL este o valoare nominală. Evoluția sa comportă în mod inerent un element de 
inflație de-a lungul anilor, care afectează angajamentele și plățile subiacente ce se află 
la originea sa. Impactul inflației poate fi semnificativ atunci când se compară intervale 
lungi de timp10. Pentru a se ține seama de efectul inflației, în figura 2 este prezentată 
evoluția RAL ca procent din venitul național brut (VNB) al UE. Atunci când se compară 
al patrulea exercițiu din CFM-urile corespunzătoare, RAL a crescut de la 1,5 % din VNB 
în 2010 la 1,7 % din VNB în 2017. 

                                                      
10 În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, Comisia 

efectuează în fiecare ajustări ale CFM pentru a reflecta impactul inflației, aplicând un 
deflator fix de 2 % pe an. 
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Figura 2 – Evoluția RAL ca procent din VNB-ul UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor Comisiei privind gestiunea bugetară și 

financiară și a datelor din baza de date macroeconomice anuale a Comisiei (AMECO). 

19 Rubrica 1b a fost cea care a contribuit cel mai mult la totalul RAL de 
267,3 miliarde de euro de la sfârșitul anului 2017, urmată de acea parte din rubrica 2 
care este pusă în aplicare prin angajamente cu o durată mai mare de un an, așa cum se 
indică în figura 3. 

Figura 3 – RAL din 2017, pe rubrici din CFM 

 
Sursa:  Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2017. 
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20 Cea mai mare parte din RAL de la sfârșitul unui exercițiu dat este legată de 
angajamente asumate în cei trei ani precedenți. Această situație reflectă în mare 
măsură modelul urmat de cheltuieli în cazul fondurilor structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI), în cadrul cărora statele membre riscă să piardă fonduri dacă 
nu prezintă cereri de rambursare în termen de trei ani (punctele 44-46). Acest lucru 
este ilustrat, în figura 4, de vechimea angajamentelor din cadrul RAL pe 2017, putând 
fi observat faptul că o proporție de 87 % din suma totală a fost generată în cursul celor 
trei ani precedenți. 

Figura 4 – RAL 2017, în funcție de anul de creare a angajamentelor 
(în miliarde de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza conturilor anuale consolidate ale UE pentru 
exercițiul 2017. 

21 Extinderea UE prin aderarea a 13 state membre noi11 în 2004, 2007 și 2013 a dus 
în mod automat la o creștere a bugetului UE și, în consecință, la o creștere a RAL. 
CFM 2007-2013 a fost prima perioadă care a inclus 27 de state membre (28 atunci 
când a aderat Croația în 2013). Creditele de angajament au crescut de la 752 de 
miliarde de euro în cazul CFM pentru perioada 2000-2006 la 976 de miliarde de euro în 
cazul CFM pentru perioada 2007-2013 și apoi la 1 087 de miliarde de euro în cazul CFM 
pentru perioada 2014-2020. Aceasta a antrenat o creștere și a RAL. Nivelul RAL aferent 

                                                      
11 Republica Cehă, Estonia, Cipru, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia și 

Slovacia au aderat la UE în 2004, Bulgaria și România, în 2007, iar Croația, în 2013. 
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fondurilor ESI și corespunzător noilor state membre se ridica la 53,4 miliarde de euro 
în 2010 și la 93,7 miliarde de euro în 2017. 

  



 16 

 

Care sunt factorii care au un impact 
asupra RAL? 
22 Secțiunile următoare prezintă impactul diferitor factori asupra RAL. Deși impactul 
lor individual nu poate fi determinat cu precizie, Curtea furnizează, acolo unde este 
posibil, cifre care ar putea explica modul în care fiecare dintre acești factori contribuie 
la RAL. Curtea și-a concentrat atenția în special pe actualul CFM (2014-2020), în cursul 
căruia au fost create majoritatea angajamentelor din actualul RAL, precum și pe CFM 
precedent (2007-2013), întrucât aceasta îi permite să examineze un cadru financiar 
multianual aproape complet. 

23 Unii dintre factorii cu influență asupra RAL au un impact asupra bugetului în 
ansamblu (de exemplu, decalajul dintre creditele de angajament și cele de plată, 
dimensiunea CFM), în timp ce alții se materializează mai puternic în anumite domenii 
de cheltuieli (de exemplu, regulile privind dezangajarea automată). Întrucât fondurile 
ESI generează mai mult de două treimi din RAL, Curtea a examinat mai în detaliu 
evoluția acestor fonduri și modelele urmate de cheltuielile efectuate în cadrul lor. În 
analiza sa, Curtea formulează, de asemenea, observații cu privire la rubricile 1a, 3 și 4 
din CFM. Partea din rubrica 2 reprezentată de Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) și totalitatea rubricii 5 – Administrație12 comportă credite pentru care plățile se 
efectuează în cursul aceluiași exercițiu, astfel încât nu au aproape nicio contribuție la 
RAL. Prin urmare, aceste componente nu au fost incluse în analiza Curții. 

Decalajul dintre creditele de angajament și creditele de plată în 
cadrul unui CFM 

24 Bugetul UE este adoptat de așa manieră încât cuantumul total al angajamentelor 
înscrise în buget pentru un anumit CFM nu va fi egal cu cuantumul plăților prevăzute în 
buget. Decalajul existent între cele două cuantumuri reflectă angajamentele care nu 
sunt plătite în cursul CFM, dar care vor trebui să fie plătite cu ajutorul unor credite de 
plată din CFM-urile viitoare sau care vor trebui să fie dezangajate. 

                                                      
12 RAL aferent rubricii 5 – Administrație la sfârșitul exercițiului 2017 se ridica la 867 de 

milioane de euro, din care 508 milioane de euro erau legați de alte instituții ale UE decât 
Comisia. 
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25 Decalajul s-a manifestat în grade diferite în cadrele financiare multianuale cele 
mai recente. CFM 2014-2020 a introdus însă cea mai mare diferență între plafonul 
global pentru creditele de angajament și cel pentru creditele de plată13, și anume 
o diferență de 51,5 miliarde de euro în prețurile din 2011 (diferența existentă în 
CFM 2007-2013 a fost de 50 de miliarde de euro în prețurile din 2011). „Comisia 
a declarat, la momentul respectiv, că această diferență era întocmai compatibilă cu 
principiile bunei gestiuni financiare și cu cerințele legale”14. 

26 În figura 5 este ilustrat decalajul anual dintre creditele de angajament și creditele 
de plată aprobate în cadrul bugetelor UE pentru exercițiile 2007-2017, decalaj care 
atinge, în total, 153,4 miliarde de euro, ducând la creșterea RAL. 

Figura 5 – Decalajul anual dintre creditele de angajament și creditele de 
plată aprobate (în miliarde de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din rapoartele Comisiei privind gestiunea 
bugetară și financiară. 

                                                      
13 CFM stabilește cuantumurile anuale maxime („plafoane”) pe care UE le poate cheltui în 

cursul perioadei, exprimate sub formă de credite de angajament și credite de plată. 
Diferența („marja”) dintre plafoanele anuale și creditele înscrise în buget poate fi utilizată în 
cazul unor nevoi neprevăzute și al unor urgențe. 

14 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu: „Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului 
financiar multianual 2014-2020 – Un buget al UE axat pe rezultate”, SWD(2016)299 final. 
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27 Potrivit Comisiei, acest factor va continua să influențeze creșterea viitoare a RAL: 
„se preconizează că RAL își va continua tendința de creștere din cauza decalajului care 
există între creditele de angajament și creditele de plată”15. 

28 Figura 6 de mai jos prezintă o comparație între creșterea anuală a RAL și ceea ce 
s-ar fi putut preconiza pe baza nivelului creditelor de angajament și al celor de plată 
incluse în bugetul votat. Nivelul mai scăzut decât se preconizase al creșterii în 2012 și 
în 2013 se poate explica prin suplimentarea creditelor de plată în cursul acestor 
exerciții cu scopul de a se remedia problema insuficienței creditelor de plată, în timp 
ce scăderea din 2014 a fost o consecință a reprogramării angajamentelor (punctul 61). 

29 Creșterea efectivă care a survenit în exercițiile 2015-2017 a fost mult mai ridicată 
decât se preconizase, chiar și ținând cont de reprogramarea din 2014. Acest lucru s-a 
datorat în principal întârzierilor în implementarea programelor, în special a celor de la 
rubrica 1b, ceea ce a generat nevoi de plată mai mici decât ce se prevăzuse în buget. 

Figura 6 – Comparație între creșterea efectivă și cea preconizată a RAL 
(în miliarde de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din rapoartele Comisiei privind gestiunea 

bugetară și financiară. 

                                                      
15 A se vedea pagina 37 din Raportul privind gestiunea bugetară și financiară a Comisiei 

Europene pentru exercițiul 2017. 
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Implementarea lentă a cadrelor financiare multianuale 

30 Între 2007 și 2010, ritmul cheltuielilor efectuate din buget a fost semnificativ mai 
lent decât se preconizase atunci când au fost convenite plafoanele respective din CFM. 
În special, au existat întârzieri la demararea noilor programe din domeniul coeziunii. 
Dat fiind că statele membre se concentrau mai mult pe finalizarea la timp 
a programelor aferente CFM 2000-2006, nivelul creditelor de plată din bugetele anuale 
a rămas cu mult sub plafoanele corespunzătoare16. În același timp însă, angajamentele 
erau utilizate aproape integral în fiecare an. Acest lucru a dus la o creștere rapidă a 
RAL, de la 131,7 miliarde de euro la începutul perioadei CFM (sfârșitul anului 2006) la 
194,4 miliarde de euro la sfârșitul anului 2010. 

31 Între 2011 și 2013, ritmul implementării programelor s-a accelerat. Aceasta a fost 
însă perioada în care efectele crizei financiare din 2007 au antrenat o recesiune gravă 
și o deteriorare a nivelurilor deficitului public și ale datoriei publice. Drept rezultat, 
creditele de plată erau insuficiente și onorarea unor cereri de plată reprezentând mai 
multe miliarde de euro a fost amânată. Rezultatul a fost că RAL a crescut la 
217,8 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2012. Curtea a atras atenția asupra 
acestui fenomen în rapoartele sale anuale pe 2011 și 201217. 

Caseta 1 

Acumularea „anormală” de plăți restante 

Comisia încadrează ansamblul cererilor de plată restante la sfârșitul exercițiului fie în 
categoria „normală”, fie în cea „anormală”. Categoria normală constă în cereri de 
plată primite prea târziu pentru a fi prelucrate înainte de sfârșitul exercițiului, în 
timp ce categoria anormală se referă la cererile care nu pot fi plătite din cauza 
insuficienței creditelor de plată înscrise în buget. 

La sfârșitul anului 2011, Comisia a primit un număr mare de cereri de plată din 
partea statelor membre, în principal în cadrul fondurilor ESI. Dintre acestea, nu au 
putut fi onorate cereri de plată în cuantum total de 11 miliarde de euro, din cauza 
insuficienței creditelor de plată în bugetul pe 2011. Aceste cereri au fost plătite în 
primele luni ale anului 2012. În anii următori, s-au produs situații similare, restanțele 
de plată atingând un nivel record de 24,7 miliarde de euro în 2014. În 2015, în 

                                                      
16 A se vedea pagina 96 din lucrarea European Union public finance (Finanțele publice în 

Uniunea Europeană), ediția a 5-a. 

17 Punctele 1.34 și 1.38 din Raportul anual pe 2011 și punctele 1.51-1.55 din Raportul anual 
pe 2012. 
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Declarația comună privind un plan de plăți18, Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au convenit să elimine treptat acumularea „anormală” de cereri de plată 
restante până la sfârșitul anului 2016. Măsurile luate, în combinație cu efectele 
demarării întârziate a programelor din cadrul fondurilor ESI pentru 
perioada 2014-2020, au eliminat restanțele de plată „anormale” până la sfârșitul 
anului 2016. 

32 CFM pentru perioada 2014-2020 a fost adoptat la 2 decembrie 2013. Prin urmare, 
majoritatea programelor operaționale din cadrul fondurilor ESI nu au fost aprobate 
în 2014, ceea ce a însemnat că credite de angajament în cuantum de 33 de miliarde de 
euro au trebuit să fie transferate19 în exerciții următoare. Această diminuare 
a creditelor de angajament a făcut ca RAL să scadă temporar la 189,6 miliarde de euro 
până la sfârșitul exercițiului 2014. 

33 Acumularea semnificativă de restanțe de plată din 2013 și 2014, precum și 
adoptarea cu întârziere a cadrului juridic au provocat întârzieri la lansarea altor 
programe de cheltuieli de la rubricile 1a și 420, precum și o întârziere de un an la 
implementarea programelor de dezvoltare rurală din cadrul rubricii 2. Aceste întârzieri, 
în combinație cu alți factori analizați în continuare, au accelerat creșterea RAL în ultimii 
ani. 

Cazul specific al fondurilor ESI 

34 Fondurile ESI sunt responsabile de generarea părții celei mai mari din RAL. În 
cazul CFM 2014-2020, fondurile ESI sunt următoarele: Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR), Fondul de coeziune, Fondul social european (FSE), inclusiv inițiativa 

                                                      
18 Joint statement on a payment plan 2015-2016 (Declarație comună privind un plan de 

plăți 2015-2016), rezultatele reuniunii interinstituționale privind plățile din 26 mai 2015. 

19 În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind CFM, ca urmare a adoptării cu 
întârziere a programelor care fac obiectul gestiunii partajate de la rubricile 1b, 2 și 3, credite 
de angajament în cuantum de 21,1 miliarde de euro au fost transferate din exercițiul 2014 
în principal în exercițiul 2015, dar și în 2016 și 2017. Această reprogramare nu a modificat 
plafonul global pentru angajamente exprimat în prețuri curente, dar reflectă întârzierea 
survenită în implementarea programelor respective. O sumă suplimentară de 12 miliarde 
de euro reprezentând credite de angajament a fost reportată din 2014 în 2015. 

20 A se vedea documentul Comisiei, intitulat Elements for a payment plan to bring the EU 
budget back onto a sustainable track (Elemente ale unui plan de plăți care să permită 
readucerea pe o traiectorie sustenabilă a bugetului UE). 
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„Locuri de muncă pentru tineri” (de la rubrica 1b), precum și Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM) (de la rubrica 2). La sfârșitul exercițiului 2017, angajamentele restante 
aferente fondurilor ESI se ridicau la 189,9 miliarde de euro (în 2016, 165,2 miliarde de 
euro), reprezentând 71 % din totalul RAL. Această situație este cauzată, pe de o parte, 
de proporția ridicată pe care o reprezintă aceste fonduri în bugetul global și, pe de altă 
parte, de normele speciale pentru gestionarea lor. 

Cadrele financiare multianuale se suprapun pe un interval de aproximativ șapte ani 

35 Figura 7 indică măsura în care se suprapun angajamentele și plățile din diferite 
cadre financiare multianuale. În primii ani ai unui cadru financiar multianual, 
numeroase plăți sunt legate de angajamente din cadrul precedent. Această 
suprapunere a împiedicat diminuarea totalului RAL, deoarece până la momentul în 
care debutau plățile aferente angajamentelor dintr-un anumit cadru financiar, 
începeau să fie create angajamentele aferente următorului cadru. Orice prelungire 
a termenului acordată pentru justificarea cheltuielilor la închiderea finală are drept 
rezultat creșterea nivelului de suprapunere și, în consecință, și a RAL. 

Figura 7 – Evoluția RAL aferent fondurilor ESI de-a lungul unor cadre 
financiare multianuale succesive (în miliarde de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din rapoartele Comisiei intitulate Analysis of 

the budgetary implementation of the ESI funds (Analiza execuției bugetare a fondurilor ESI). 
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36 Așa cum s-a menționat deja anterior21, statelor membre li s-a acordat, prin 
normele bugetare ale UE, un interval de timp suplimentar, după încheierea ultimelor 
trei cadre financiare multianuale, pentru a cheltui fondurile care le-au fost alocate. În 
perioadele 2000-2006 și 2007-2013, statelor membre li s-a permis să cheltuiască 
fondurile în continuare timp de doi ani după încheierea cadrului financiar. Astfel, 
perioada de eligibilitate pentru 2007-2013 a continuat până la 31 decembrie 2015 (și 
nu până la sfârșitul anului 2013). În plus, statele membre puteau să transmită 
documente de închidere finală până în martie 2017 în cazul domeniului coeziunii și 
până la 30 iunie 2016 în cazul domeniului dezvoltării rurale. 

37 În cazul cadrului financiar multianual 2014-2020, implementarea marii majorități 
a programelor nu începuse încă în primii ani ai cadrului, deoarece erau încă disponibile 
fonduri necheltuite din perioada anterioară, iar statele membre au pus accentul pe 
închiderea programelor perioadei respective. Este clar că suprapunerea perioadelor de 
eligibilitate nu constituie un stimulent pentru a se demara cu promptitudine 
implementarea programelor din noua perioadă22. 

38 Conform normelor aplicabile pentru CFM 2014-2020, cheltuielile vor fi în 
continuare eligibile timp nu de doi ani, ci de trei ani după încheierea acestui cadru 
financiar. Activitățile statelor membre în legătură cu acceptarea anuală a conturilor 
(punctul 52) pentru programele din perioada 2014-2020 se vor suprapune cu 
implementarea noilor programe începând din 1 ianuarie 2021. Perioada de eligibilitate 
prelungită durează până la sfârșitul lunii iunie 2024 pentru domeniul dezvoltării rurale 
și până la 15 februarie 2025 pentru domeniul coeziunii (tabelul 3). 

                                                      
21 A se vedea punctul 58 din Raportul special nr. 36/2016 al Curții: „O evaluare 

a mecanismelor de închidere a programelor derulate în sectoarele coeziunii și dezvoltării 
rurale în perioada 2007-2013”. 

22 A se vedea punctul 64 din Raportul special nr. 36/2016. 
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Tabelul 3 – Coeziune: perioadele de eligibilitate și termenele 

CFM Sfârșitul CFM Perioada de eligibilitate 
Data de depunere 
a documentelor de 

închidere 

2000-2006 31.12.2006 1.1.2000-31.12.2008 31.3.2010 

2007-2013 31.12.2013 1.1.2007-31.12.2015 31.3.2017 

2014-2020 31.12.2020 1.1.2014-31.12.2023 15.2.2025 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza unor acte juridice. 

39 Comisia consideră că „procesul de închidere a [CFM] 2014-2020 va fi simplificat și 
mai mult prin acceptarea anuală a conturilor și examinarea suplimentară a aspectelor 
privind legalitatea și regularitatea. […] [U]ltimul an va avea în vedere doar închiderea 
blocului de cheltuieli certificate pentru ultimul an fiscal”23. 

Adoptarea tardivă a cadrului juridic 

40 Comisia și-a prezentat propunerea privind CFM pentru perioada 2014-2020 în 
iunie 2011. CFM a fost adoptat de Consiliu și de Parlamentul European în 
decembrie 2013. „Regulamentul privind dispozițiile comune”24 și regulamentele 
specifice celor cinci fonduri ESI au fost adoptate de Consiliu la 17 decembrie 2013. 
Procesul a durat cu cinci luni mai mult decât pentru perioada 2007-2013, în cazul 
căreia regulamentele au fost adoptate în iulie 200625. Legislația secundară pentru 
CFM 2014-2020 (acte de punere în aplicare și acte delegate) nu a fost adoptată în 
integralitate până în ianuarie 2016. 

                                                      
23 Răspunsul Comisiei la punctul 68 din Raportul special nr. 36/2016. 

24 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 („Regulamentul privind dispozițiile comune”). 

25 A se vedea punctul 35 din 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”. 
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41 Întârzierile au determinat Consiliul să transfere creditele de angajament care nu 
au putut fi utilizate în 2014 către exerciții ulterioare26. Suma în cauză a fost de 
20,7 miliarde de euro (36 % din totalul creditelor de angajament ale exercițiului 
respectiv pentru fondurile ESI) (punctul 61). 

Angajamentele automate și dezangajările automate 

42 În conformitate cu normele pentru fondurile ESI27, Comisia efectuează în fiecare 
an un angajament „automat” pentru fiecare program operațional pe durata de șapte 
ani a CFM. Suma angajată se bazează pe planul de finanțare aferent programului, plan 
care prezintă o defalcare anuală a bugetului programului. Singura condiție pentru 
constituirea angajamentului este ca programul să fi fost aprobat de Comisie. Prin 
urmare, la momentul în care se efectuează un angajament, nu există nicio legătură cu 
progresele efective realizate în implementarea programului. Statele membre au la 
dispoziție trei ani pentru a utiliza fondurile angajate și pentru a declara costuri Comisiei 
în vederea rambursării (regula „n+3”). După trecerea intervalului respectiv de timp, un 
sistem de „dezangajare automată” are menirea de a verifica și a închide orice fonduri 
neutilizate (punctul 45). 

43 La începutul fiecărui exercițiu, valoarea angajamentelor restante se mărește, prin 
urmare, în mod automat, în prezent cu aproximativ 50 de miliarde de euro (această 
creștere era de 30 de miliarde de euro pe an în cursul cadrului financiar 
multianual 2007-2013)28. Angajamentele asumate în cursul unui exercițiu se adăugă la 
cele restante din exercițiile anterioare și, în cazul în care totalul plăților 
corespunzătoare din cursul exercițiului în cauză este mai mic, RAL crește în fiecare 
exercițiu din cadrul financiar multianual, așa cum se ilustrează în figura 8. Valoarea 
RAL aferent unui anumit CFM începe să scadă abia după ultimul exercițiu al acestuia, 
când nu mai este posibilă asumarea niciunui angajament nou. 

                                                      
26 Articolul 19 din Regulamentul privind CFM prevede că, în situația adoptării după 

1 ianuarie 2014 a unor noi norme sau programe în gestiune partajată pentru fondurile ESI, 
CFM urma să fie revizuit în vederea transferării către exercițiile următoare, peste plafoanele 
corespunzătoare pentru cheltuieli, a alocărilor neutilizate în 2014. 

27 Articolul 76 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013. 

28 Valoare exprimată în prețurile aferente CFM-ului corespunzător. 
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Figura 8 – Evoluția RAL aferent fondurilor ESI pe exerciții din CFM până la 
sfârșitul anului 2017 

 
Notă: RAL este exprimat ca procent din totalul creditelor de angajament pentru fondurile ESI din cadrul 

financiar multianual corespunzător. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza cifrelor din rapoartele Comisiei intitulate „Analiza 

execuției bugetare a fondurilor ESI”. 

44 Există două modalități prin care RAL poate scădea. Una constă în efectuarea de 
plăți. Cea de a doua constă în dezangajarea unor sume. Dezangajările pentru 
rubricile 1b și 2 au loc fie în urma aplicării regulii „n+3”, fie la închiderea perioadei. 

45 Normele pentru fondurile ESI prevăd dezangajarea automată a sumelor care nu 
sunt utilizate până la termenele specificate. Regula privind dezangajarea automată29 
urmărește să încurajeze disciplina financiară și implementarea în timp util 
a programelor, prin crearea unei corelații între sumele angajate și sumele plătite. În 
cazul în care fondurile angajate în exercițiul „n” nu au fost justificate prin intermediul 
unor cereri de plată în numărul stabilit de ani, ele nu mai sunt disponibile în vederea 
utilizării și sunt dezangajate. Acest lucru ar trebui să ajute, în egală măsură, la limitarea 
creșterii RAL. 

46 Regula a fost introdusă pentru prima dată pentru CFM 2000-2006 și autoriza un 
interval de doi ani pentru cheltuirea fondurilor după asumarea unui angajament 

                                                      
29 A se vedea articolul 136 alineatul (1) din „Regulamentul privind dispozițiile comune”. 
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(regula „n+2”)30, după trecerea acestor doi ani suma restantă urmând să fie anulată. 
Pentru CFM 2007-2013, perioada a fost prelungită la trei ani în cazul anumitor state 
membre și al anumitor fonduri31. Regula „n+3” a fost extinsă apoi la toate statele 
membre și la toate fondurile ESI pentru CFM 2014-2020. Prelungirea cu un an 
a termenului a avut efectul direct de a crește RAL. 

47 Figura 9 arată modul în care a evoluat RAL ca multiplu de ani de angajamente 
(RAL împărțit la creditele de angajament cu o durată mai mare de un an). În principiu, 
conform regulii „n+3”, valoarea cumulată a RAL nu ar trebui să fie mai mult de triplul 
valorii totale a angajamentelor anuale. Or, această limită a fost atinsă în 2017 pentru 
rubrica 1b. 

Figura 9 – RAL în ani de angajamente 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din rapoartele sale anuale și din rapoartele 

Comisiei privind gestiunea bugetară și financiară. 

48 Figura 10 arată evoluția RAL ca multiplu de ani de plăți (RAL împărțit la creditele 
de plată). Aceasta ar trebui să ofere o estimare a numărului de ani necesari pentru a se 
plăti RAL aferent unui anumit an, presupunându-se că se va menține același nivel de 
plăți în anii următori. Curtea face însă observația că nivelurile de plăți pot fluctua 
substanțial. 

                                                      
30 Articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/99 al Consiliului din 21 iunie 1999. 

31 Articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006. 
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Figura 10 – RAL în ani de plăți 

 
Sursa:  Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din rapoartele sale anuale, din rapoartele 

Comisiei privind gestiunea bugetară și financiară și din depozitul de date al Comisiei. 

49 Impactul financiar al regulii privind dezangajarea automată este limitat, deoarece 
nu au fost dezangajate decât sume reduse. În ceea ce privește CFM 2000-2006, 
valoarea totală aferentă dezangajărilor care au rezultat în urma regulii „n+2” a fost de 
1,3 miliarde de euro (0,6 % din angajamentele aferente perioadei respective)32. În ceea 
ce privește CFM 2007-2013, la sfârșitul anului 2017, totalul dezangajărilor care au 
rezultat din aplicarea regulii „n+2”/„n+3” s-a ridicat la 1,6 miliarde de euro (0,5 % din 
totalul angajamentelor aferente perioadei respective)33. În ceea ce privește 
CFM 2014-2020, nu au avut loc dezangajări automate până la sfârșitul anului 201734. 

50 În ceea ce privește CFM 2021-2027, Comisia a propus Parlamentului European și 
Consiliului să se revină la regula „n+2”. Această măsură constituie un pas în direcția cea 
bună și ar putea contribui, deși nu de una singură, la reducerea nivelului global al RAL, 

                                                      
32 Analysis of the budgetary implementation of the structural and cohesion funds in 2013 

(Analiza execuției bugetare a fondurilor structurale și a Fondului de coeziune în 2013). 

33 După analizarea pachetelor de închidere, Comisia a mai dezangajat alți 2,8 miliarde de euro. 

34 Exercițiul 2017 a fost primul pentru care exista un risc de aplicare a regulii „n+3” pentru 
dezangajarea automată. Așa cum se arată în raportul Comisiei intitulat Analysis of the 
budgetary implementation of the ESI funds in 2017 (Analiza execuției bugetare a fondurilor 
ESI în 2017), în urma examinării cererilor de plată primite, suma maximă care era expusă la 
riscul de dezangajare era de aproximativ 50 de milioane de euro și privea un număr limitat 
de programe.  
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care depinde și de alți factori. Atunci când a introdus regula „n+2” pentru 
CFM 2000-2006, Comisia a considerat că această regulă ar trebui să aibă ca rezultat 
stabilizarea nivelului angajamentelor restante în următorii câțiva ani35. În pofida regulii 
introduse, RAL a continuat să crească. 

Noi cerințe pentru CFM 2014-2020 

51 Pentru normele aplicabile CFM 2014-2020 au fost introduse mai multe elemente 
noi, cum ar fi un cadru de performanță și regula condiționalităților ex ante. 
Introducerea acestor elemente, alături de instituirea unor sisteme de gestiune și 
control consolidate, a necesitat timp și resurse. 

52 Procedura de desemnare36 pentru CFM 2014-2020 este responsabilitatea statelor 
membre și urmărește să garanteze că autoritățile naționale au instituit sistemele 
adecvate necesare pentru gestiunea și controlul fondurilor UE. Procesul de desemnare 
s-a dovedit a fi îndelungat. Deoarece era necesar ca acesta să fi fost finalizat înainte să 
poată fi prezentate cereri de plată, s-au înregistrat întârzieri la plata sumelor 
corespunzătoare și, în consecință, întârzieri la reducerea RAL. Această cerință nu 
a generat aceleași întârzieri și pentru FEADR37. 

Acceptarea anuală a conturilor 

53 Pentru CFM 2014-2020 a fost introdusă o procedură de acceptare a conturilor, 
prin care Comisia acceptă (sau respinge), o dată pe an, conturile aferente fiecărui 
program operațional. În cazul CFM-urilor precedente, verificarea finală a legalității și 
regularității cheltuielilor prezentate nu avea loc decât la închiderea programului. 

54 În cazul FEDR, al FSE, al Fondului de coeziune și al FEPAM, rambursarea plăților 
intermediare este limitată la 90 % din totalul sumei rambursabile. Restul de 10 % face 

                                                      
35 A se vedea răspunsurile la rapoartele anuale ale Curții pe 2003 (punctul 2.48) și pe 2004 

(punctul 2.24). 

36 Articolele 123 și 124 din „Regulamentul privind dispozițiile comune”. 

37 Articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1305/2013 privind dezvoltarea rurală 
prevede obligația statelor membre de a desemna, pentru fiecare program de dezvoltare 
rurală, autoritatea de management, agenția de plăți acreditată și organismul de certificare. 
Pentru CFM 2014-2020, menținerea agențiilor de plăți acreditate existente a făcut posibilă 
efectuarea de plăți intermediare pentru dezvoltare rurală de îndată ce a fost adoptat 
programul aferent. 
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parte din RAL pentru un scurt interval de timp, până când se va efectua plata aferentă 
după examinarea și acceptarea anuală a conturilor. 

55 Cu toate că acest procedeu are potențialul de a îmbunătăți sistemul de control și 
de a reduce erorile, el ar putea, în anumite cazuri, să antreneze întârzieri suplimentare, 
întrucât autoritățile statelor membre ar putea decide să amâne depunerea declarației 
de cheltuieli până în momentul în care au certitudinea că aceasta este conformă cu 
legile și reglementările. 

Rezerva de performanță 

56 Una dintre noutățile introduse pentru CFM 2014-2020 constă în crearea unui 
cadru de performanță. Aceasta a condus la cerința ca, pentru majoritatea programelor 
aferente fondurilor ESI, statele membre să pună deoparte o porțiune din fondurile UE 
primite într-o „rezervă de performanță”. Rezerva de performanță este o sumă care 
corespunde unui procent de 6 %38 din resursele alocate către FEDR, FSE și Fondul de 
coeziune în cadrul obiectivului „investiții pentru creștere economică și ocuparea forței 
de muncă” (în jur de 20 de miliarde de euro), precum și către FEADR și către măsurile 
finanțate în cadrul gestiunii partajate în conformitate cu Regulamentul FEPAM. Aceste 
fonduri din rezervă sunt incluse în programe și sunt angajate anual în mod automat, 
contribuind astfel la creșterea RAL, dar dreptul de a le utiliza va depinde de rezultatul 
examinării performanței de către Comisie în 2019. Aceste sume nu fac obiectul 
procedurii de dezangajare automată și, prin urmare, pot fi utilizate sau vor continua să 
fie incluse în RAL până la data finală de eligibilitate pentru CFM. Suma totală alocată 
rezervei de performanță până la sfârșitul anului 2017 era de aproximativ 14 miliarde 
de euro și era inclusă în RAL de la sfârșitul anului 2017. 

Impactul prefinanțărilor 

57 Conform normelor aplicabile CFM 2014-2020, după adoptarea unui program 
operațional din cadrul fondurilor ESI, Comisia trebuie să efectueze plata unei sume de 
prefinanțare inițială39. Prefinanțările inițiale neutilizate vor fi închise și lichidate în 
totalitate abia la închiderea programului. 

                                                      
38 A se vedea punctul 101 din Raportul special nr. 15/2017 al Curții. 

39 În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) din „Regulamentul privind dispozițiile 
comune”, aceasta variază între 1 % sau 1,5 % din totalul sumelor angajate și este plătită în 
tranșe anuale între 2014 și 2016. 
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58 Din 2016 până în 2023, pentru FEDR, FSE, Fondul de coeziune și FEPAM, normele 
impun Comisiei să plătească și o prefinanțare anuală suplimentară reprezentând între 
2 % și 3 % din fondurile alocate40. 

59 Prefinanțările reduc cuantumul RAL și „protejează” în mod eficace sumele 
respective împotriva dezangajării automate. Prin urmare, cu cât este mai mare 
cuantumul prefinanțărilor plătite, cu atât este mai scăzută suma care ar putea fi 
dezangajată prin aplicarea regulii „n+3”. Cuantumul total al prefinanțărilor plătite (atât 
cele inițiale, cât și cele anuale) în perioada 2014-2017 a fost de 34 de miliarde de euro. 

60 Comisia examinează conturile anuale acceptate ale unui program operațional cu 
scopul de a determina ce procent din prefinanțarea anuală nu este acoperit de cereri 
de plăți intermediare din perioada contabilă corespunzătoare. Sumele în cauză sunt 
recuperate de Comisie, devenind venituri alocate disponibile, ceea ce înseamnă că se 
creează noi credite de angajament și de plată disponibile pentru aceleași obiective în 
materie de cheltuieli. Noile credite de angajament pot fi utilizate până la închiderea 
programului41, dar noile credite de plată pot fi utilizate numai până la sfârșitul 
exercițiului următor. Sumele angajate vor contribui la creșterea RAL și nu fac obiectul 
dezangajării automate. În 2017, primul exercițiu în care s-a procedat la acceptarea 
anuală a conturilor, valoarea prefinanțării recuperate a fost de 6,5 miliarde de euro. 
Această sumă a fost angajată în proporție de 100 % și s-au efectuat plăți pentru 84 % 
din ea. Astfel de sume riscă să devină mai ridicate în exercițiile următoare. Curtea ia 
notă de faptul că Comisia a propus reducerea prefinanțării între 2021 și 202342. 

Ajustările aduse cadrului financiar multianual 

61 Așa cum este autorizat la articolul 19 din Regulamentul privind CFM, creditele de 
angajament în valoare de 20,7 miliarde de euro care nu au fost utilizate în 2014 din 
cauza întârzierilor înregistrate în adoptarea programelor au fost transferate în principal 

                                                      
40 Articolul 134 alineatul (2) din „Regulamentul privind dispozițiile comune”. 

41 Articolul 12 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul financiar [Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046]: „Creditele de angajament […], care sunt disponibile la 31 decembrie, obținute 
din rambursarea plăților de prefinanțare se pot reporta până la închiderea programului și se 
pot utiliza atunci când este necesar, cu condiția să nu mai fie disponibile alte credite de 
angajament”. 

42 Comisia a propus să reducă prefinanțarea anuală pentru ultimii trei ani (2021-2023), de la 
3 % la 1 %. A se vedea COM(2018)614: „Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce 
privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023”. 
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către exercițiul 2015 (precum și către exercițiul 2016, în cazul FEADR). Acest lucru a dus 
la creșterea semnificativă a angajamentelor pentru 2015 și a scăzut în egală măsură 
angajamentele pentru 2014 (tabelul 4). Deși nivelul global al angajamentelor pentru 
CFM a rămas identic, termenul-limită pentru dezangajarea sumelor în cauză nu a mai 
fost 2017, ci 2018. 

Tabelul 4 – Transferul creditelor neutilizate din exercițiul 2014 (în 
milioane de euro) 

 2014 2015 2016 2017 

Rubrica 1b din 
CFM - 11 216 11 173  43 

Rubrica 2 din 
CFM - 9 446 5 093 4 353  

Sursa: Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015. 

62 În 2017, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind CFM43, Comisia 
a evaluat alocările statelor membre pentru obiectivul „investiții pentru creștere 
economică și locuri de muncă” al politicii de coeziune. Pe baza acestei evaluări, 
plafonul aplicabil creditelor de angajament pentru perioada 2017-2020 a fost majorat 
cu 4,6 miliarde de euro, iar plafonul pentru creditele de plată a fost majorat cu 
1,4 miliarde de euro (în prețuri curente). Ca urmare a prelungirii inițiativei „Locuri de 
muncă pentru tineri” până în 2020, a fost alocată rubricii 1b o sumă suplimentară de 
1,2 miliarde de euro (în prețuri curente). Acest lucru a accentuat și mai mult decalajul 
dintre creditele de angajament și cele de plată începând din 2017. 

Previziunile de plată 

63 Normele44 impun statelor membre obligația de a transmite Comisiei, până la data 
de 31 ianuarie și până la data de 31 iulie a fiecărui an, o estimare a sumei aferente 
cererilor de plată pe care preconizează să le depună în exercițiul financiar în curs și în 
exercițiul următor. După ce ajustează cifrele în funcție de propriile modele45, Comisia 

                                                      
43 Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013. 

44 Articolul 112 alineatul (3) din „Regulamentul privind dispozițiile comune” pentru Fondul de 
coeziune și fondurile structurale. 

45 Comisia ia în considerare și alte elemente, cum ar fi evoluția selecției proiectelor pe teren, 
tendințele observate în ceea ce privește implementarea și țintele în materie de sume 
expuse la riscul de dezangajare automată. 
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utilizează aceste previziuni pentru a determina nivelul creditelor de plată de care este 
nevoie și pentru a propune rectificarea bugetului în consecință. 

64 În 2017, Comisia a aplicat o corecție de 25 % la previziunile din iulie ale statelor 
membre și a propus scăderea nivelului creditelor de plată pentru fondurile ESI cu 
5,9 miliarde de euro. Cuantumul total aferent cererilor de plată depuse efectiv până la 
sfârșitul exercițiului a fost ușor mai scăzut decât estimarea Comisiei (cu 0,3 miliarde de 
euro). 

65 Deși acuratețea previziunilor statelor membre a crescut din ce în ce mai mult (de 
la 52 % în 2016 la 80 % în 201746), continuă să existe o diferență semnificativă între 
sumele prognozate și sumele solicitate efectiv la rambursare. În consecință, RAL nu 
a scăzut în măsura în care se estimase. 

Instrumentele financiare care fac obiectul gestiunii partajate 

66 Bugetul UE poate fi cheltuit și prin utilizarea unor mecanisme noi precum 
instrumentele financiare. Deși sumele debursate de la buget în aceste instrumente au 
drept efect reducerea RAL, ele nu sunt vărsate imediat mai departe destinatarului 
final. Acest lucru creează, așadar, angajamente restante la nivelul instrumentului 
respectiv, angajamente aflate în afara bugetului UE și care nu fac obiectul regulii 
privind dezangajarea automată47. 

67 La sfârșitul anului 2017, fuseseră efectuate angajamente din fondurile ESI în 
valoare de 14,2 miliarde de euro pentru instrumente financiare și se debursaseră 
4,4 miliarde de euro. Din această sumă, s-au plătit destinatarilor finali 1,5 miliarde de 
euro48. În Raportul său special nr. 19/2016, Curtea a observat că un număr semnificativ 
de instrumente financiare erau supradimensionate în raport cu nevoile pieței. Conform 

                                                      
46 Acuratețea este calculată sub formă de procentaj, fiind raportul dintre cererile de plată 

estimate de statele membre și cererile efectiv depuse de acestea. Pe baza raportului 
Comisiei intitulat „Analiza execuției bugetare a fondurilor ESI în 2017”. 

47 A se vedea punctele 54-57 din Raportul special nr. 2/2012 al Curții. 

48 Financial instruments under the ESI Funds - Summaries of the data on the progress made in 
financing and implementing the financial instruments for the programming period 
2014-2020 - situation as at 31 December 2017 (Instrumentele financiare din cadrul 
fondurilor ESI – Sinteze ale datelor privind progresele înregistrate în finanțarea și în 
implementarea instrumentelor financiare pentru perioada de programare 2014-2020 – 
situația la 31 decembrie 2017). 
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constatărilor Curții, un factor care a contribuit la această situație a fost intenția statelor 
membre de a eluda regula „n+2”49. 

Dezvoltarea rurală 

68 FEADR respectă norme financiare ușor diferite față de alte fonduri ESI. Și în cazul 
acestui fond sunt aplicabile dispozițiile privind prefinanțarea inițială, regula „n+3” 
pentru dezangajări și rezerva de performanță de 6 %, dar nu există diferențe 
semnificative față de perioada precedentă. Statele membre programează aproximativ 
jumătate din sumele alocate pentru așa-numitele „măsuri anuale”, în cazul cărora 
plățile se efectuează în termen de un an de la efectuarea angajamentelor. Restul din 
sumele alocate este consacrat „măsurilor de investiții”, similare celor finanțate din 
fondurile ESI la rubrica 1b. 

69 FEADR nu s-a confruntat cu aceleași întârzieri ca și celelalte fonduri ESI în ceea ce 
privește desemnarea autorităților responsabile de programe, deoarece procesul nu s-a 
modificat față de CFM anterior. Prin urmare, întârzierea care a survenit la demararea 
implementării programelor a fost mai scurtă și a fost determinată în principal de 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ. Ea a cauzat totuși reprogramarea creditelor de 
angajament care erau destinate exercițiului 2014 (punctul 61). 

RAL în alte domenii bugetare 

Acțiunile externe 

70 În domeniul acțiunilor externe (rubrica 4 – Europa în lume), procedura de 
efectuare a angajamentelor urmează un ciclu diferit față de cel aplicabil fondurilor ESI. 
În cazul acestei rubrici, RAL reprezintă 2,7 ani de angajamente50, ceea ce reflectă 
durata procesului între constituirea angajamentului și efectuarea plății. Angajamentele 
sunt efectuate, de regulă, în două etape. Mai întâi, se constituie un angajament global, 
urmat de un angajament individual51. De exemplu, programele pentru care s-a asumat 
un angajament global în exercițiul „n” sunt formalizate cu o țară terță în cursul 

                                                      
49 A se vedea punctul 150 din Raportul special nr. 19/2016 al Curții. 

50 Acest indicator este chiar și mai ridicat în cazul unora dintre programele aferente acestei 
rubrici: 3,3 în cazul Instrumentului de asistență pentru preaderare și 3,1 în cazul 
Instrumentului european de vecinătate. 

51 Un angajament este „individual” dacă se cunosc beneficiarul și cuantumul cheltuielii. Un 
angajament este „global” dacă cel puțin unul dintre aceste elemente este necunoscut. 
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exercițiului „n+1”, iar contractele care stau la baza angajamentelor individuale sunt 
apoi încheiate până în exercițiul „n+4”. Atunci când proiectele și programele sunt în 
cele din urmă închise, fondurile neutilizate sunt dezangajate, după ce au fost 
îndeplinite toate obligațiile contractuale și după ce au fost efectuate plățile și 
recuperările corespunzătoare. 

71 La începutul unui CFM, o mare parte din RAL aferent rubricii 4 este formată din 
angajamente globale. Pe măsură ce acestea sunt implementate prin angajamente 
individuale, proporția lor din RAL scade. La sfârșitul exercițiului 2017, porțiunea din 
RAL generată de angajamentele globale aferente rubricii 4 era de 8,3 miliarde de 
euro52 (32 % din RAL aferent rubricii 4, restul corespunzând angajamentelor 
individuale). 

72 Rapoartele anuale de activitate ale DG NEAR și ale DG DEVCO (direcțiile generale 
din cadrul Comisiei care implementează cea mai mare parte a cheltuielilor de la 
rubrica 4) prezintă indicatori-cheie de performanță (Key Performance Indicators – KPI) 
referitori la cuantumul RAL. KPI 4 intitulat „perioada de absorbție a RAL”53 are drept 
țintă anuală „mai puțin de 4 ani”. Cifrele atinse efectiv pentru 2017 au fost de 
4,24 ani54 pentru DG NEAR (comparativ cu 4,15 în 2016) și de 3,7 ani pentru DG DEVCO 
(în comparație cu 3,88 în 2016). 

Alte programe 

73 Cheltuielile de la rubrica 1a (Competitivitate pentru creștere economică și locuri 
de muncă) urmează un model similar celui urmat de cheltuielile de la rubrica 4, în 
sensul că după constituirea angajamentelor globale (de exemplu, în urma unor cereri 
de propuneri) se efectuează angajamente individuale (atunci când se semnează un 
contract de finanțare). Rubrica 1a constă într-o serie de diverse programe cu 

                                                      
52 La sfârșitul exercițiului 2017, valoarea cumulată a RAL generat de angajamente globale 

pentru toate rubricile din CFM se ridica la 17 miliarde de euro (6,4 % din RAL total). 

53 Indicator calculat împărțind RAL de la sfârșitul exercițiului la valoarea plăților efectuate în 
cursul exercițiului. 

54 DG NEAR oferă următoarea explicație pentru nerespectarea țintei aferente acestui 
indicator: „12 delegații nu au reușit să respecte ținta de referință pentru acest KPI. Această 
situație este rezultatul combinației a doi factori: angajarea unor sume ridicate în cursul 
exercițiului și un nivel scăzut al plăților în cursul exercițiului referitor la care are loc 
raportarea.” 
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caracteristici diferite care au o influență asupra RAL, cum ar fi durata programului și 
modul de implementare (în general, gestiune directă și gestiune indirectă). 

74 De exemplu, în cazul programului Orizont 2020, care, conform bugetului alocat55, 
este cel care contribuie cel mai mult la RAL aferent acestei rubrici, semnarea 
contractului este urmată de plata unei prefinanțări (cuprinsă, de regulă, între 10 % și 
30 %). Durata medie a unui contract este de aproximativ doi sau trei ani și acesta dă 
naștere unor plăți intermediare și unei plăți finale la închidere. 

75 Cea mai mare parte a finanțărilor alocate în cadrul rubricii 3 (Securitate și 
cetățenie) sunt puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate cu statele membre, prin 
intermediul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului pentru 
securitate internă. Aceste două fonduri respectă aceleași norme ca și fondurile ESI. 
Statele membre prezintă planuri multianuale; după aprobarea acestora, se angajează 
sume anual, în conformitate cu un plan de finanțare. Este aplicabilă regula privind 
dezangajarea automată „n+2”. Dată fiind adoptarea tardivă a cadrului legislativ pentru 
FAMI56, statele membre au avut puțin timp la dispoziție pentru a-și elabora și a-și 
prezenta planurile multianuale. Acest lucru a determinat, la rândul său, întârzierea 
implementării angajamentelor. În ultimii ani, ritmul implementării s-a accelerat și, la 
sfârșitul exercițiului 2017, 90 % din RAL aferent acestui domeniu fusese generat în 
2016 și 2017. 

„RAL potențial anormal” 

76 Exercițiul referitor la „RAL potențial anormal” (potential abnormal RAL – PAR) 
este o analiză anuală efectuată de Comisie. Principalul său scop este să identifice toate 
angajamentele restante nejustificate, adică angajamente înregistrate în evidența 
contabilă, dar considerate potențial lipsite de o justificare juridică și/sau factuală 
pentru efectuarea de plăți ulterioare. Analiza vizează și angajamentele care figurează 
în conturi de cel puțin cinci ani, precum și angajamentele pentru care nu s-a efectuat 
nicio plată în ultimii doi ani. În principiu, toate angajamentele „anormale” de acest tip 
ar trebui să fie dezangajate. Analiza este efectuată de la caz la caz de departamentele 
Comisiei responsabile de gestionarea angajamentelor în cauză. 

                                                      
55 Reprezentând mai mult de 60 % din creditele de angajament aferente rubricii 1a din 

CFM 2014-2020. 

56 INFO(2017)60: Active monitoring and forecast of budget implementation – summer 
information note (O monitorizare și o previzionare activă a execuției bugetare – notă 
informativă din vară). 
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77 Comisia prezintă rezultatele acestui exercițiu în documentul intitulat Draft 
General Budget – working document Part V – Budget implementation and assigned 
revenue (Proiect de buget general — documentul de lucru „Partea V – Execuție 
bugetară și venituri alocate”). 

78 În cursul exercițiilor 2010-2017, suma identificată ca fiind PAR reprezenta, în 
medie, aproximativ 2,1 % din RAL aferent exercițiului respectiv. O mică parte din 
această sumă (de exemplu, 0,15 % din RAL la sfârșitul exercițiului 2017) era „anormală” 
și a fost dezangajată într-o etapă ulterioară. 

Tabelul 5 – Rezultatele exercițiului referitor la PAR (în miliarde de euro) 

Exercițiu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total RAL 194,4 207,4 217,8 222,4 189,6 217,7 238,8 267,3 

Total PAR 1,9 2,4 9,4 5,2 4,1 2,8 3,0 8,5 

% 
reprezentat 

de PAR în 
RAL 

1,0 % 1,1 % 4,3 % 2,4 % 2,2 % 1,3 % 1,2 % 3,2 % 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor de lucru aferente proiectului de buget. 
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Comparație între statele membre 
79 Întrucât angajamentele restante pentru fondurile ESI sunt implementate în 
gestiune partajată, ele pot fi analizate, de asemenea, la nivelul statelor membre. Din 
totalul RAL aferent fondurilor ESI la sfârșitul exercițiului 2017 (189,9 miliarde de euro), 
178,2 miliarde de euro (94 %) corespundeau unor angajamente din 
perioada 2014-2020 și 11,7 miliarde de euro (6 %) corespundeau unor angajamente 
din perioada 2007-2013. În figura 11 este prezentată o defalcare pe state membre. 

Figura 11 – RAL aferent fondurilor ESI, pe state membre și pe perioade 
de origine (în miliarde de euro) 

 
Notă: TF se referă la programe transfrontaliere. 
Sursa:  Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din rapoartele Comisiei intitulate Analysis of 
the budgetary implementation of the ESI funds (Analiza execuției bugetare a fondurilor ESI). 

80 Cele trei state membre cu cel mai ridicat RAL în 2017 erau statele cu cele mai 
mari alocări de credite de angajament din CFM. Este vorba de Polonia, Italia și Spania 
(țări cărora le corespundeau sume de 34,6 miliarde de euro, 22,3 miliarde de euro și, 
respectiv, 19,2 miliarde de euro din RAL). Împreună, aceste trei state erau 
responsabile, la sfârșitul exercițiului 2017, de 40 % din nivelul RAL din 2017 aferent 
fondurilor ESI. 

81 În termeni relativi, statele membre cu cel mai ridicat RAL ca proporție din 
alocările lor respective în cadrul CFM 2014-2020 erau Cipru, Italia și Malta, cu 48 %, 
46 % și, respectiv, 44 %. Statele membre cu cele mai scăzute proporții erau Finlanda, 
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Austria și Irlanda, în cazul cărora RAL reprezenta 19 %, 26 % și, respectiv, 27 % din 
totalul alocărilor57. 

82 Până la sfârșitul exercițiului 2017 (al patrulea an al CFM), se executase 
o proporție de 16,4 % din bugetul fondurilor ESI pentru perioada respectivă (5,3 % sub 
formă de prefinanțări și 11,1 % sub formă de plăți intermediare). În cel de al patrulea 
an al perioadei 2007-2013, rata de execuție fusese mai ridicată, și anume 22,1 % (8,7 % 
sub formă de prefinanțări și 13,4 % sub formă de plăți intermediare). Figura 12 indică 
execuția cumulată până la sfârșitul exercițiului 2017 în fiecare stat membru. Informații 
mai detaliate sunt oferite în anexa II.  

Figura 12 – Execuția cumulată la sfârșitul exercițiului 2017 pentru 
perioada 2014-2020, pe state membre (în raport cu alocările) 

 
Notă: TF se referă la programe transfrontaliere. 
Sursa: raportul Comisiei intitulat „Analiza execuției bugetare a fondurilor ESI în 2017”. 

83 Dacă ratele de execuție a programelor ar fi relativ comparabile între statele 
membre, cota care le-ar reveni din RAL ar trebui să fie proporțională cu ponderea care 
le revine din totalul creditelor de angajament. Or, apar diferențe din cauza faptului că 
statele membre absorb fondurile în ritmuri diferite. În ceea ce privește 
CFM 2014-2020, statele membre cu ratele de absorbție cele mai ridicate la sfârșitul 
exercițiului 2017 erau Finlanda, Austria și Irlanda (toate cu procente mai mari de 25 %), 
în timp ce statele cu cele mai scăzute rate erau Italia, Croația, Malta și Spania (toate cu 

                                                      
57 Raportul Comisiei intitulat „Analiza execuției bugetare a fondurilor ESI în 2017”. 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Prefinanțări Plăți intermediare



 39 

 

procente mai mici de 12 %)58. Curtea a raportat cu privire la cauzele absorbției scăzute 
în Raportul său anual pe 201759 și într-un raport special recent60. Principalele cauze 
erau închiderea tardivă a CFM anterior, adoptarea cu întârziere a actelor legislative și 
dificultățile legate atât de adaptarea la modificările substanțiale introduse în 
CFM 2014-2020, cât și de punerea în aplicare a acestora. De asemenea, Curtea a atras 
atenția că statele membre se pot confrunta cu provocări în identificarea unui număr 
suficient de proiecte de înaltă calitate într-o perioadă scurtă de timp61. 

84 În figura 13 sunt indicate diferitele rate de execuție, exprimate sub forma anilor 
de angajamente cu o durată mai mare de un an reprezentați de RAL. În 2017, RAL 
pentru majoritatea statelor membre reprezenta între doi și trei ani de angajamente, 
după cum este de așteptat în cazul aplicării regulii „n+3”. 

                                                      
58 Raportul Comisiei intitulat „Analiza execuției bugetare a fondurilor ESI în 2017”. 

59 Raportul anual al Curții pe 2017, capitolul 2. 

60 Raportul special nr. 17/2018: „Acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre în 
ultimii ani ai programelor din perioada 2007-2013 au abordat problema absorbției scăzute, 
dar nu au pus suficient accentul pe rezultate”. 

61 A se vedea punctul 2.17 din Raportul anual al Curții pe 2017. 
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Figura 13 – RAL în raport cu angajamentele anuale medii 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din raportul Comisiei intitulat „Analiza 

execuției bugetare a fondurilor ESI în 2017”. 

85 Totalul dezangajărilor efectuate pentru perioada 2007-2013 s-a ridicat la 
4,4 miliarde de euro, sumă formată din 1,6 miliarde de euro corespunzând 
dezangajărilor automate și din 2,8 miliarde de euro corespunzând dezangajărilor 
efectuate la închidere. Aceste dezangajări au drept efect reducerea RAL, dar constituie 
sume care nu mai pot fi utilizate și sunt pierdute, prin urmare, atât pentru statele 
membre în cauză, cât și pentru bugetul UE62. În propunerea sa pentru cadrul financiar 
multianual 2021-2027, Comisia a propus constituirea unei „rezerve a Uniunii”. Aceasta 
ar urma să fie finanțată prin fonduri care au fost angajate, dar care până la urmă nu au 
fost utilizate, precum și din marjele rămase disponibile în cadrul plafoanelor pentru 
angajamente din exercițiul financiar precedent63. Figura 14 ilustrează modul în care se 
repartizează suma de 4,4 miliarde de euro între cele 15 state membre în cauză, cea 
mai mare parte din această sumă corespunzând României. 

                                                      
62 Spre deosebire de creditele de plată neutilizate care sunt înregistrate ca excedent al 

bugetului UE și care vor reduce contribuțiile statelor membre la bugetul UE în exercițiul 
următor. 

63 COM(2018)321: „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un buget modern 
pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027”. 

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

2014-2020 2007-2013



 41 

 

Figura 14 – Dezangajările cumulate pentru CFM 2007-2013, în procente 
din totalul alocărilor și în valori absolute 

 
Notă: sumele sunt exprimate în milioane de euro. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza cifrelor din rapoartele Comisiei. 
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Concluzii și perspective 
86 O mare parte dintre factorii aflați la originea RAL care au fost examinați în 
prezentul document sunt similari cu cei prezentați de Comisie în analiza sa din 200264 
cu privire la RAL în CFM 2000-2006. Printre acești factori se numără suprapunerea 
a două cadre financiare multianuale, impactul regulii privind dezangajarea automată și 
demararea cu întârziere a programelor. Alți factori noi, precum cerințele aplicabile 
fondurilor ESI în cadrul CFM 2014-2020, au contribuit la atingerea actualului nivel 
record al RAL. Potrivit atât estimărilor Curții65, cât și previziunilor Comisiei, creșterea 
este preconizată să continue în viitor.  

Istoria se repetă 

87  Un exercițiu de reprogramare similar cu cel realizat în 2014 a avut loc în 2000, 
antrenând transferul de angajamente din exercițiul 2000 în 2001. Așa cum s-a văzut 
deja (punctul 30), și demararea CFM 2007-2013 a fost afectată de întârzieri. 

88 În 2004, nivelul angajamentelor restante pentru programele din 
perioada 2000-2006 era cu 3,7 miliarde de euro mai ridicat decât previzionase Comisia 
în 2002. Angajamentele bugetare restante aferente programelor din 
perioada 1994-1999 se ridicau la 3,3 miliarde de euro, deși analiza efectuată de 
Comisie în anul 2002 previzionase că acestea ar fi urmat să fie lichidate în 
integralitate66. Acest lucru arată că nivelurile previzionate ale RAL au fost în mod 
constant subestimate. 

                                                      
64 COM(2002)528: Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament – Evolution of the budget execution of the Structural funds, in particular 
outstanding commitments (RAL) [Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul 
European – Evoluția execuției bugetare a fondurilor structurale, în special a angajamentelor 
restante (RAL)]. 

65 A se vedea punctul 2.7 din Raportul anual al Curții pe 2017. 

66 A se vedea punctul 2.20 din Raportul anual al Curții pe 2004. 
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89 Atunci când s-a aprobat CFM 2007-2013, în mai 2006, acesta se baza pe ipoteza 
că RAL urma să se ridice la 180 de miliarde de euro până la sfârșitul exercițiului 201367. 
Cuantumul real a fost de 222 de miliarde de euro. 

90 Previziunile privind plățile pentru programele aferente perioadei 2014-2020 s-au 
bazat pe date istorice din ultimele două perioade ale CFM (2000-2006 și primii ani ai 
perioadei 2007-2013). Comisia a plecat de la ipoteza că întârzierile înregistrate în 2007 
și 2008 nu se vor repeta și că noile programe vor fi demarate mai devreme68. Această 
ipoteză s-a dovedit a fi eronată și, de fapt, întârzierile au fost chiar mai mari decât în 
perioada anterioară. 

91 Atunci când a fost adoptat actualul CFM în 2013, s-a previzionat un RAL de peste 
260 de miliarde de euro pentru sfârșitul exercițiului 202069. Din cauza în principal 
a demarării mult mai lente decât se anticipase a execuției fondurilor ESI, se 
preconizează că cifra reală va fi considerabil mai mare. Previziunea din 2018 a 
Comisiei70 este că RAL se va ridica la 295 de miliarde de euro la sfârșitul 
exercițiului 2020 și la 314 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 202371. 

92 Comisia afirmă că s-a dovedit a fi extrem de dificilă realizarea unei previzionări 
exacte a evoluției plăților pentru CFM 2014-2020, în special în ceea ce privește 
fondurile ESI. „O modificare cu (±) 1 % a ritmului implementării antrenează 
o modificare cu (±) 4 miliarde de euro a nevoilor de plată”72. 

                                                      
67 Comisia pentru bugete a Parlamentului European, Working document on outstanding 

commitments (RAL) and the payments issue [Document de lucru privind angajamentele 
restante (RAL) și chestiunea plăților]. 

68 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu: „Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului 
financiar multianual 2014-2020 – Un buget al UE axat pe rezultate”, SWD(2016)299 final. 

69 Draft Budget 2019 – Statement of estimates of the European Commission (Proiectul de 
buget pe 2019 – Situația estimărilor Comisiei Europene). 

70 COM(2018) 687 din 10 octombrie 2018: „Raport al Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu – Prognoza pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri aferente bugetului UE 
(2019-2023)”. 

71 În ipoteza că propunerile pentru următorul CFM sunt adoptate astfel cum au fost 
prezentate de Comisie. 

72 Previziunile de plată pe termen mediu ale Comisiei, 16 octombrie 2017. 
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93 Deși previzionarea RAL sau a nevoilor viitoare de credite de plată este un 
exercițiu complex, el constituie un element esențial pentru întocmirea bugetelor 
viitoare și pentru evitarea unei acumulări anormale de plăți restante. Având în vederea 
recomandarea pe care a adresat-o în mod constant Comisiei de a elabora previziuni pe 
termen lung ale plăților73, Curtea salută faptul că Regulamentul financiar din 2018 
prevede obligația Comisiei de a transmite Parlamentului European și Consiliului anual 
o prognoză pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri pentru următorii cinci ani74. 

Riscurile pentru bugetele viitoare 

94 În opinia Comisiei, „creșterea nivelului angajamentelor restante pentru fondurile 
ESI în cel de al treilea an din perioada de programare este parte a ciclului normal de 
implementare constatat anterior pentru aceste fonduri. Profilul anual stabil al 
creditelor de angajament în perioada 2014-2020, introducerea regulii «n+3», precum și 
ritmul lent de punere în aplicare au condus la o creștere semnificativă 
a angajamentelor restante”75. Curtea consideră însă că actualul nivel ridicat al RAL ar 
putea expune bugetul UE la riscurile prezentate în cele ce urmează. 

Credite de plată insuficiente în ultimii ani ai CFM 2014-2020 

95 Curtea a observat deja, în rapoartele sale anuale, că un nivel ridicat al RAL crește 
riscul apariției unei acumulări anormale de plăți restante, similară cu cea întâlnită în 
perioada 2013-2015, dat fiind că numărul cererilor de plată este preconizat să crească 
în mod substanțial în ultimii ani ai CFM 2014-202076. 

96 Acest risc poate fi redus prin intermediul „marjei globale pentru plăți”, un 
instrument special care permite reportarea în exercițiile următoare a marjelor 
neutilizate77. 

                                                      
73 A se vedea Avizul nr. 1/2017 al Curții (punctele 110-112), Raportul anual pe 2017 

(punctul 2.49), Raportul anual pe 2015 (punctul 2.10) și Raportul anual pe 2014 
(punctul 2.22). 

74 Articolul 247 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046. 

75 Răspunsul la punctul 2.14 din Raportul anual al Curții pe 2016. 

76 A se vedea Raportul anual al Curții pe 2017, punctul 2.47. 

77 A se vedea Raportul anual al Curții pe 2017, punctele 2.9-2.12. 
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97 Potrivit Comisiei78, la sfârșitul exercițiului 2017 nu exista o acumulare anormală 
de plăți restante. Totuși, plățile restante la sfârșitul anului 2017, constând în principal 
în cereri de plată aferente programelor din perioada 2014-2020 care au fost primite 
prea târziu pentru a fi plătite în anul respectiv, se ridicau la 2,3 miliarde de euro. Este 
probabil că această acumulare va crește în anii următori, pe măsură ce avansează 
implementarea programelor. 

Credite de plată insuficiente în următorul CFM 

98 Ca și în perioadele anterioare, din cauza întârzierilor survenite în implementarea 
programelor din CFM 2014-2020, creditele de plată necesare pentru programele 
respective au fost foarte scăzute în primii patru ani. Spre deosebire însă de cadrele 
financiare multianuale anterioare, creditele de plată anuale au fost utilizate aproape în 
integralitate în 2014 și 2015, pentru a plăti RAL aferent CFM 2007-201379. Aceasta 
înseamnă că întârzierile în implementare au avut și un efect pozitiv din punct de 
vedere bugetar, contribuind la reducerea presiunii exercitate asupra plăților. Dacă nu 
ar fi existat însă întârzierile, nevoile de plată ar fi fost mult mai ridicate în primii ani ai 
actualului CFM. Pentru următorul CFM riscă să se creeze o situație similară cu cea din 
anii 2011-2015, în care creditele de plată ar fi insuficiente80 (punctul 38). 

99 Comisia a abordat această problemă în prognoza sa pe termen lung81. Ea 
a afirmat că plafoanele convenite pentru plăți pentru perioada 2019-2020 și cele 
propuse pentru perioada 2021-2023 sunt compatibile cu nevoile preconizate pentru 
programele din perioada 2014-2020, precum și cu introducere treptată, fără sincope, 
a programelor aferente perioadei 2021-2027. Orice întârzieri suplimentare în execuția 
fondurilor ESI pot exercita o presiune asupra plafoanelor pentru plăți pentru 
perioada 2021-2023 și pot afecta capacitatea acestor plafoane de a acoperi noile 
programe de cheltuieli. 

                                                      
78 Documentul Comisiei intitulat Active Monitoring and Forecast of Budget Implementation – 

2017 Information Note (O monitorizare și o previzionare activă a execuției bugetare – notă 
informativă din 2017), 16 martie 2018. 

79 De fapt, în 2014, marja pentru situații neprevăzute aferentă plăților a fost utilizată ca 
măsură de urgență pentru a devansa credite de plată cu scopul de a acoperi nevoile 
exercițiului respectiv. 

80 A se vedea Raportul anual al Curții pe 2016, punctele 2.36 și 2.37. 

81 COM(2018)687: „Prognoza pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri aferente bugetului 
UE (2019-2023)”. 



 46 

 

100 Comisia și autoritățile bugetare trebuie să contracareze acest risc în 
conformitate cu decizia Consiliului privind resursele proprii82, care impune menținerea 
unui echilibru sistematic între creditele de angajament și creditele de plată. Rapoartele 
anuale ale Curții pe 2016 și 2017 au formulat recomandări pentru soluționarea acestei 
probleme. În Raportul său anual pe 2016, Curtea recomandă Comisiei să ia în calcul 
creșterea înregistrată la nivelul angajamentelor restante atunci când previzionează 
creditele de plată pentru următorul CFM, astfel încât să contribuie la asigurarea unui 
echilibru adecvat între creditele de angajament și creditele de plată83. În Raportul 
anual pe 2017, recomandarea adresată de Curte Comisiei este de a invita Parlamentul 
European și Consiliul, în contextul dezbaterii cu privire la cadrul financiar multianual de 
după 2020, să prevadă mecanisme care să permită o mai bună gestionare a riscului de 
acumulări de plăți restante, ținând seama de nivelul ridicat al angajamentelor restante 
din actualul și din precedentul cadru financiar multianual84. 

Expunerea din ce în ce mai mare a bugetului UE 

101 Pe lângă angajamentele restante, UE are un număr de datorii pe termen lung, 
de garanții și de obligații juridice importante85. Printre acestea se numără pensiile 
personalului, garanțiile pentru împrumuturi și instrumentele financiare. Un RAL ridicat 
are drept efect creșterea sumelor datorate de UE și, în consecință, creșterea expunerii 
financiare a bugetului său. 

Cum ar putea fi redus RAL? 

102 Pentru a se evita o insuficiență a creditelor de plată spre sfârșitul actualului 
cadru financiar multianual și un transfer anormal de RAL de la un exercițiu la altul, 
Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit următoarele86: 

o să monitorizeze îndeaproape nivelul RAL; 

                                                      
82 Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014. 

83 A se vedea punctul 2.48 recomandarea 1 din Raportul anual al Curții pe 2016. 

84 A se vedea punctul 2.62 recomandarea 3 din Raportul anual al Curții pe 2017. 

85 A se vedea Raportul anual al Curții pe 2016, punctele 2.15-2.20. 

86 Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii, iulie 2018, anexa „Cooperarea 
interinstituțională pe parcursul procedurii bugetare”. 
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o să se aplice cu rigurozitate normele în materie de dezangajare, în special cele 
privind dezangajările automate; 

o să analizeze și să dezbată estimările Comisiei referitoare la nivelul necesar pentru 
plăți, pentru a se garanta că UE își va putea onora obligațiile financiare în 
perioada 2014-2020. 

103 Prin definiție, nivelul RAL poate fi diminuat în trei moduri:  

o prin creșterea nivelului creditelor de plată atunci când acestea sunt 
insuficiente; 

o prin dezangajarea de fonduri sau  

o prin reducerea nivelului creditelor de angajament în cadrul bugetelor 
viitoare, astfel încât să rămână suficiente credite de plată pentru a se plăti 
angajamentele restante87. 

104 Majorarea creditelor de plată și diminuarea creditelor de angajament sunt 
decizii ce sunt de competența autorităților bugetare. Dezangajările sunt strict 
determinate de normele financiare, care trebuie respectate de Comisie atunci când le 
aplică. Deși volumul dezangajărilor a fost scăzut în ultimii ani, trebuie reamintit că ele 
constituie totuși resurse bugetare neutilizate care nu mai pot contribui la atingerea 
obiectivelor de politică. 

105 RAL care rezultă din perioada 2014-2020 este preconizat să scadă între 2020 și 
2025, an în care cuantumul rămas al acestuia va fi, în mod normal, nesemnificativ. 
Principala dificultate va fi să se acționeze în așa fel încât în noua perioadă de 
programare să nu înceapă să se acumuleze un RAL și mai mare. Unele dintre măsurile 
pe care Comisia le-a introdus pentru actualul CFM (cum ar fi verificarea și validarea 
anuală a conturilor) sau le-a propus pentru următorul CFM (revenirea la regula „n+2” 
în locul regulii „n+3” privind dezangajarea, reducerea prefinanțărilor, menținerea unor 
mecanisme similare de gestiune și control, cum ar fi păstrarea autorităților desemnate 
în perioada precedentă în statele membre, o mai mare flexibilitate la transferul de 
fonduri în cadrul unui program și între programe)88 ar putea soluționa parțial această 
dificultate. 

                                                      
87 A se vedea punctul 2.36 din Raportul anual al Curții pe 2016. 

88 COM/2018/375: „Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
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106 Măsurile următoare ar putea contribui, la rândul lor, la evitarea acumulării unui 
RAL în următorul CFM: 

o adoptarea în timp util a cadrului financiar multianual 2021-2027 și a programelor 
multianuale aferente acestuia; 

o simplificarea normelor pentru cheltuirea bugetului89; 

o previzionarea riguroasă a nevoilor de plată; 

o asigurarea unui echilibru adecvat între creditele de angajament și creditele de 
plată.  

                                                      
social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și 
Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru 
managementul frontierelor și vize”. 

89 A se vedea documentele de informare ale Curții: „Simplificarea punerii în practică a politicii 
de coeziune în perioada de după 2020”, mai 2018; „Contribuție la simplificarea programului 
de cercetare al UE care va succeda programului Orizont 2020”, martie 2018; „Viitorul PAC”, 
martie 2018. 
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Anexe 

Anexa I — RAL aferent principalelor programe – 2014-2017 
(în milioane de euro) 

 
Nota 1: programele sunt clasate în funcție de cuantumul lor de RAL în 2017. 
Nota 2: cuantumurile totale de RAL nu includ RAL pentru alte instituții. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor din depozitul de date al Comisiei. 

 

  

2014 2015 2016 2017

a b c d e f g h = f / g

1.2.11 Convergență regională (regiuni mai puțin dezvoltate)       61 866         69 135         71 813         82 421             26 122   3,2

2.0.20 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)       16 550         24 643         29 641         32 742             14 366   2,3

1.2.13 Competitivitate (regiuni mai dezvoltate)       16 292         19 157         22 235         25 870                8 251   3,1

1.2.15 Fondul de coeziune       24 499         22 223         23 497         24 398                9 056   2,7

1.1.31 Orizont 2020       19 947         20 434         19 945         19 928             10 346   1,9

1.2.12 Regiuni în tranziție          2 771            8 873         12 382         16 151                5 627   2,9

4.0.3 Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)          8 605            8 613            8 286            8 646                3 168   2,7

4.0.2 Instrumentul european de vecinătate (IEV)          6 693            7 371            7 345            7 663                2 440   3,1

4.0.1 Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)          5 948            5 898            6 402            6 901                2 115   3,3

1.2.6 Contribuție la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)                -              1 806            3 402            4 704                1 593   3,0

1.1.82 Transporturi          4 175            3 510            3 892            3 673                1 723   2,1

1.2.2 Cooperarea teritorială europeană          2 102            1 880            2 217            3 514                1 940   1,8

2.0.31 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)          1 549            2 170            2 595            3 218                   912   3,5

1.1.10 Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)                -              1 357            2 460            2 654                2 661   1,0

3.0.1 Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)             689               980            1 734            2 447                1 620   1,5

1.2.5 Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (alocarea complementară specifică)          1 540            2 142            2 215            2 248                      -     

1.1.12 Reactorul termonuclear experimental internațional (ITER)          2 378            2 373            2 128            1 727                   323   5,3

1.1.81 Energie             485               803            1 140            1 678                   700   2,4

2.0.4 Mediu și politici climatice (LIFE)          1 176            1 270            1 404            1 564                   494   3,2

3.0.2 Fondul pentru securitate internă             738               982            1 191            1 421                   739   1,9

1.1.11 Sistemele europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)             582               919            1 267            1 300                   897   1,4
1.2.4 Ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD)               91               584               841            1 101                   546   2,0

Total pentru principalele programe multianuale 178 675  207 122  228 033  255 971  95 639         2,7

Alte programe 10 509     10 042     10 332     10 817     8 378           

Total 189 183  217 164  238 365  266 788  104 017      

Subrubrică 
din CFM Denumirea subrubricii din CFM

Valoarea cumulată a RAL la sfârșitul 
exercițiului Creditele de 

angajament 
votate, 

situația în 
2017

RAL din 2017, 
în ani de 

angajamente
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Anexa II —  Ratele de plată cumulate și RAL pentru fiecare stat 
membru la sfârșitul exercițiului 2017 pentru CFM 2014-2020 

 
Nota 1:  TF se referă la programe transfrontaliere. 
Sursa:  Curtea de Conturi Europeană, pe baza raportului Comisiei intitulat „Analiza execuției bugetare 

a fondurilor ESI în 2017”. 

  

Stat membru
Sume alocate din CFM 
(în miliarde de euro)

Prefinanțări 
până la 
sfârșitul 
lui 2017

Plăți 
intermediare 

până la sfârșitul 
lui 2017

Rata totală 
de plată

RAL aferent 
perioadei 2014-2020 
la sfârșitul lui 2017 

(în miliarde de euro)
a b c d e = c + d f

FI 3,77 3,8 % 33,9 % 37,7 % 0,7
AT 4,92 3,5 % 26,7 % 30,2 % 1,3
IE 3,50 4,3 % 25,8 % 30,1 % 0,9
LU 0,14 3,8 % 23,6 % 27,4 % 0,0
EL 21,37 10,4 % 14,4 % 24,8 % 6,5
PT 26,09 5,6 % 16,5 % 22,1 % 8,8
SE 3,72 4,6 % 17,5 % 22,1 % 1,3
EE 4,42 4,9 % 16,3 % 21,2 % 1,4
LT 8,45 4,9 % 15,0 % 19,9 % 2,9
CY 0,95 6,0 % 13,3 % 19,3 % 0,4
DK 1,55 3,9 % 15,4 % 19,3 % 0,5
FR 27,84 4,7 % 14,3 % 19,0 % 10,1
UK 16,88 4,5 % 13,1 % 17,6 % 6,4
HU 25,11 5,1 % 12,2 % 17,3 % 9,5
LV 5,69 5,0 % 12,2 % 17,2 % 2,1
DE 27,93 4,5 % 12,5 % 17,0 % 10,8
NL 1,89 4,4 % 12,0 % 16,4 % 0,7
RO 31,18 5,7 % 10,4 % 16,1 % 11,9
BG 9,99 5,0 % 10,9 % 15,9 % 3,9
BE 2,87 5,3 % 10,4 % 15,7 % 1,1
PL 86,65 5,2 % 10,4 % 15,6 % 33,2
CZ 23,89 5,1 % 9,6 % 14,7 % 9,8
SK 15,49 5,1 % 9,0 % 14,1 % 6,2
SI 3,95 4,8 % 8,9 % 13,7 % 1,7
ES 42,56 5,0 % 6,8 % 11,8 % 17,5
MT 0,83 5,0 % 6,3 % 11,3 % 0,4
HR 10,93 5,2 % 5,7 % 10,9 % 4,7
IT 44,70 5,1 % 5,5 % 10,6 % 20,3
TF 9,26 5,6 % 2,7 % 8,3 % 3,1
Total 466,54 5,3 % 11,1 % 16,4 % 178,2
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Echipa Curții 
Prezentul studiu de caz rapid al Curții intitulat „Angajamentele restante din bugetul UE 
– o privire mai atentă” a fost adoptat de Camera V – Finanțarea și administrarea 
Uniunii, condusă de domnul Lazaros S. Lazarou, membru al Curții de Conturi Europene. 
Activitatea a fost condusă de doamna Annemie Turtelboom, membră a Curții, sprijinită 
de: Dennis Wernerus, șef de cabinet, Margit Spindelegger, manager principal, Paul 
Sime, coordonator, Michael Tatianos și Mircea-Cristian Martinescu. Thomas Everett 
a furnizat sprijin lingvistic, iar Manuela Magliocca și Valérie Tempez-Erasmi au furnizat 
asistență de secretariat. 



cv

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1 

Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx 
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Uniunea Europeană, 2019.

Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii 
sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană nu deține 
drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la 
deținătorii drepturilor de autor.     

După mai mulți ani de creștere aproape neîntreruptă, 
nivelul angajamentelor restante din cadrul bugetului 
UE a ajuns la o nouă valoare record, de 267 de miliarde 
de euro la sfârșitul anului 2017. Majoritatea lor 
reprezintă o obligație viitoare de plată pentru bugetul 
UE. Prin intermediul acestui studiu, Curtea oferă o 
perspectivă asupra modului în care a evoluat în timp 
cuantumul lor, precum și asupra principalilor factori 
care au contribuit la această tendință de creștere. 
Printre acești factori se numără: faptul că creditele de 
angajament sunt mai mari decât creditele de plată, 
suprapunerea închiderii unui CFM cu începutul unui 
nou CFM și problema ritmului lent de implementare în 
statele membre a programelor finanțate de UE. Curtea 
prezintă riscurile la care cuantumul ridicat al 
angajamentelor restante expune bugetul UE, de 
exemplu imposibilitatea de a satisface viitoarele nevoi 
de plată, precum și soluțiile posibile.
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