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GLOSAR ȘI ACRONIME 

Acordurile de parteneriat sunt acorduri încheiate între Comisia Europeană și fiecare stat 

membru pentru perioada de programare 2014-2020. Acestea stabilesc modul în care 

autoritățile naționale intenționează să utilizeze finanțarea acordată prin fondurile structurale 

și de investiții europene și specifică obiectivele strategice și prioritățile de investiții ale 

fiecărei țări, puse în relație cu obiectivele globale ale Strategiei Europa 2020 pentru 

o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. De asemenea, ele cuprind un 

rezumat al evaluării îndeplinirii condiționalităților ex ante aplicabile și, dacă acestea nu sunt 

îndeplinite, acțiunile care trebuie să fie întreprinse, organismele responsabile și calendarul 

de implementare a acțiunilor în cauză, precum și descrierea metodologiei și a mecanismelor 

de asigurare a coerenței funcționării cadrului de performanță. Acordurile sunt elaborate de 

statele membre în urma unui dialog cu Comisia și trebuie să fie adoptate de către aceasta 

din urmă. 

Un cadru de performanță este constituit dintr-o serie de obiective de etapă și ținte stabilite 

pentru un set de indicatori selectați de statul membru pentru fiecare axă prioritară dintr-un 

program operațional; fac excepție axele prioritare pentru asistența tehnică și programele 

sprijinite în cadrul inițiativei privind IMM-urile.  

Condiționalitățile ex ante sunt cerințe care sunt bazate pe criterii predefinite stabilite în RDC 

și care sunt considerate a fi condiții prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă 

a finanțării UE alocate pentru toate fondurile ESI. Atunci când elaborează programele 

operaționale aferente FEDR, Fondului de coeziune și FSE pentru perioada de 

programare 2014-2020, statele membre au obligația de a evalua dacă sunt îndeplinite aceste 

condiții. În cazul în care ele nu erau îndeplinite, era necesar să se întocmească planuri de 

acțiune pentru a se garanta îndeplinirea lor până la 31 decembrie 2016. 

Etapele-cheie de implementare (ECI) sunt etape intermediare specifice în implementarea 

operațiunilor care sunt necesare pentru a se putea atinge țintele stabilite pentru 2023 

pentru o anumită prioritate de investiții. Ele nu pot fi utilizate decât în scopul cadrului de 

performanță și pot viza diferite etape ale implementării necesare pentru ob ținerea 

realizărilor, de exemplu, selecția proiectelor sau aprobarea proiectelor majore. 
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Examinarea performanțelor se referă la evaluarea îndeplinirii obiectivelor de etapă ale 

programelor la nivelul axelor prioritare, pe baza informațiilor și a evaluărilor prezentate în 

rapoartele anuale de implementare care urmează să fie transmise de statele membre în 

2019.  

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt cinci fonduri separate 

care sprijină punerea în aplicare a strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii la nivelul Uniunii, precum și a misiunii specifice fiecărui fond. Aceste 

fonduri dispun de cadre în materie de politici pentru perioada bugetară de șapte ani 

a cadrului financiar multianual (CFM). Cele cinci fonduri sunt: Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM). 

Impactul se referă la consecințele socioeconomice pe termen mai lung care pot fi observate 

după o anumită perioadă de timp de la finalizarea unei interven ții și care pot afecta fie 

beneficiarii direcți ai acesteia, fie alți beneficiari indirecți (de exemplu, scăderea ratei 

șomajului, îmbunătățiri în calitatea apei etc.). 

Un obiectiv tematic este un element de structurare a acordurilor de parteneriat. El este 

predefinit prin legislație și reunește obiectivele care ar trebui sprijinite prin fondurile 

structurale și de investiții europene. Obiectivele tematice stabilesc legătura cu obiectivele 

strategice de la nivelul UE. 

Obiectivele de etapă sunt ținte intermediare direct legate de realizarea obiectivului specific 

al unei priorități de investiții. Ele trebuie să fie îndeplinite până la 31 decembrie 2018 și vor fi 

evaluate în 2019. 

Prioritate de investiții înseamnă un domeniu preferat de contribu țiile din partea Uniunii 

Europene, stabilit la nivelul Uniunii și legat de un anumit obiectiv tematic al FEDR, al 

Fondului de coeziune sau al FSE.  

Un program operațional stabilește prioritățile și obiectivele specifice ale unui stat membru 

sau ale unei regiuni, precum și modul în care va fi utilizată finanțarea (atât din partea UE, cât 
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și cofinanțarea din fonduri publice și private naționale) din partea fondurilor ESI în cursul 

unei anumite perioade (în prezent, de șapte ani) pentru sprijinirea de proiecte. Aceste 

proiecte trebuie să contribuie la atingerea unui anumit număr de obiective definite la nivelul 

axelor prioritare ale programului operațional. Programele operaționale sunt elaborate de 

statele membre și fac obiectul aprobării de către Comisie înainte de efectuarea oricăror plăți 

de la bugetul UE. Ele pot fi modificate în perioada vizată numai cu acordul ambelor părți.  

Realizările reprezintă ceea ce se produce sau se obține cu ajutorul resurselor alocate unei 

intervenții (de exemplu, cursuri de formare profesională pentru tineri șomeri, număr de 

stații de epurare, kilometri de drumuri construite etc.). 

Recomandările specifice fiecărei țări sunt recomandările adresate de Consiliu statelor 

membre în legătură cu provocările de ordin structural care ar trebui abordate prin 

intermediul unor investiții multianuale ce se înscriu în mod direct în domeniul de aplicare al 

fondurilor ESI, astfel cum este prevăzut în regulamentele specifice fondurilor. Ele au la bază 

analiza efectuată de Comisie cu privire la planurile de reforme bugetare, macroeconomice și 

structurale ale statelor membre ale UE și vizează perioada următoarelor 12-18 luni. Aceste 

recomandări sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) și cu 

articolul 148 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) este Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1083/2006 al Consiliului1

                                                      

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 

. 
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Resursele sunt mijloacele financiare, umane, materiale, organiza ționale sau de reglementare 

necesare pentru implementarea unei politici, a unui program sau a unui proiect. 

Rezerva de performanță este o sumă care corespunde unui procent de 6 % din resursele 

alocate către FEDR, FSE și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului „investiții pentru creștere 

economică și ocuparea forței de muncă”, precum și către FEADR și către măsurile finanțate 

în cadrul gestiunii partajate în conformitate cu Regulamentul FEPAM. Fondurile din această 

rezervă sunt incluse în programe, dar ele vor fi alocate definitiv sau realocate în func ție de 

rezultatele examinării performanțelor care va avea loc în 2019.  

Un rezultat este o consecință măsurabilă care rezultă, în mod direct sau indirect, dintr-o 

relație cauză-efect. Abordarea bazată pe rezultate în ceea ce prive ște politicile publice se 

sprijină pe principiul care reclamă ca accentul intervențiilor publice să fie pus mai degrabă pe 

obținerea de rezultate decât pe gestionarea activităților sau a proceselor. În contextul 

politicii de coeziune, termenul de rezultat se referă de obicei la efecte și la impact. 

Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor între statele membre ale 

UE. El vizează alinierea politicilor bugetare, fiscale și economice naționale cu obiectivele și 

prioritățile UE. În contextul semestrului european, Consiliul recomandă statelor membre 

reformele structurale pe care acestea ar trebui să le pună în aplicare și modalitățile prin care 

să prevină dezechilibre macroeconomice excesive. 

Țintele exprimă valoarea realizărilor și a rezultatelor care trebuie să fie obținute, precum și 

a cheltuielilor care trebuie certificate Comisiei până la 31 decembrie 2023. La închiderea 

perioadei de programare, în 2025, se va evalua dacă și în ce măsură aceste ținte au fost 

îndeplinite. 
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SINTEZĂ 

Condiționalitățile ex ante și rezerva de performanță – instrumente menite să facă posibilă 

o utilizare mai eficace a cheltuielilor din domeniul coeziunii 

I. În cadrul acestui audit, au fost analizate două instrumente specifice introduse pentru 

perioada de programare 2014-2020 cu scopul de a orienta cheltuielile din domeniul coeziunii 

în măsură mai mare către rezultate: condiționalitățile ex ante și rezerva de performanță. 

Condiționalitățile ex ante stabilesc anumite condiții care trebuie îndeplinite înainte de 

demararea implementării programului sau cel mai târziu până la sfâr șitul anului 2016, în 

timp ce rezerva de performanță constă în punerea deoparte, în cadrul majorității 

programelor finanțate cu fonduri ESI, a unui procent de 6 % din finanțarea totală acordată 

unui stat membru, care va fi alocat definitiv sau va fi realocat, în func ție de rezultatele unei 

examinări a performanțelor care va avea loc în 2019. 

Cum a fost efectuat auditul Curții  

II. Curtea a urmărit să determine dacă condiționalitățile ex ante, cadrul de performanță și 

rezerva de performanță au fost utilizate în mod eficace pentru a stimula statele membre să 

utilizeze mai bine resursele din domeniul coeziunii în perioada de programare 2014-2020. 

Auditul Curții a acoperit perioada cuprinsă între decembrie 2013 și februarie 2017.  

III. Acest audit vine în completarea Raportului special anterior al Curții nr. 2/2017, care 

abordase tema negocierii de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor.  

Care au fost constatările Curții 

IV. Condiționalitățile ex ante constituie o inovație în politica de coeziune. Per ansamblu, 

Curtea a constatat că acestea au furnizat un cadru consecvent pentru evaluarea gradului de 

pregătire al statelor membre de a executa, la începutul perioadei de programare 2014-2020, 

fondurile acordate de UE. Cu toate acestea, nu este clar în ce măsură ele au determinat 

producerea efectivă a unor schimbări pe teren. Comisia nu a recurs la posibilitatea de 

a suspenda plățile la adoptarea programului atunci când se constatase neîndeplinirea unor 

condiționalități ex ante. Aproape jumătate din cele peste 700 de planuri de acțiune adoptate 

de statele membre pentru realizarea condiționalităților ex ante neîndeplinite nu erau 
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raportate ca fiind finalizate până la sfârșitul anului 2016. Acestor planuri de acțiune 

nefinalizate le corespunde cel mult un procent de 27 % din cheltuielile aferente FEDR, 

Fondului de coeziune și FSE. După adoptarea programelor, RDC nu prevede impunerea de 

către Comisie a suspendării plăților înainte de raportarea de către statele membre cu privire 

la finalizarea acțiunilor menite să contribuie la îndeplinirea condiționalităților ex ante în 

rapoartele anuale de implementare (cu termenul la 30 iunie 2017) sau în rapoartele privind 

progresele (cu termenul la 31 august 2017).  

V. De asemenea, în opinia Curții, este puțin probabil ca rezerva și cadrul de performanță să 

declanșeze o realocare semnificativă a cheltuielilor din domeniul coeziunii către programe 

mai performante în perioada 2014-2020. În special, eventualele realocări vor avea loc în 

interiorul aceluiași program sau/și între programe ale aceluiași stat membru. Într-adevăr, un 

procent de 6 % din finanțarea acordată de FEDR, Fondul de coeziune și FSE a fost pus 

deoparte pentru rezerva de performanță, însă modul în care aceasta a fost concepută nu 

oferă suficiente stimulente pentru a orienta programele operaționale în mai mare măsură 

către rezultate, deoarece se bazează în principal pe efectuarea cheltuielilor și pe realizări. În 

plus, alocarea definitivă a finanțării suplimentare are loc chiar și în cazul în care obiectivele 

de etapă nu sunt îndeplinite integral până în 2018; dacă se recurge la realocare, aceasta se 

poate realiza cel mult în cadrul aceluiași stat membru. Noile măsuri, și anume suspendarea 

plăților și impunerea de corecții financiare, care se pot aplica în cazul unei performan țe 

insuficiente, reprezintă un pas în direcția cea bună, dar fac obiectul unor condiții restrictive și 

este așadar puțin probabil să fie puse în practică.  

Care sunt recomandările Curții 

VI. În opinia Curții, modificarea reglementărilor aplicabile actualei perioade de programare, 

2014-2020, nu ar fi eficientă din punctul de vedere al costurilor în cazul niciunuia dintre 

instrumentele de finanțare. Curtea încurajează însă statele membre să finalizeze și Comisia 

să evalueze planurile de acțiune convenite și să continue măsurile în vederea îndeplinirii 

tuturor condiționalităților ex ante. În plus, dispozițiile existente privind rezerva de 

performanță ar trebui utilizate cât mai mult posibil, astfel încât să se evite orice risipă de 

bani.  
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VII. Recomandările Curții vizează așadar perioada de după 2020, în cursul căreia, dacă sunt 

menținute, ambele instrumente ar trebui să fie consolidate, astfel încât să existe 

o probabilitate mai mare ca acestea să contribuie la o utilizare mai eficace a resurselor 

pentru domeniul coeziunii. Prin urmare, la elaborarea propunerii sale legislative pentru 

perioada de după 2020, Comisia ar trebui: 

- Recomandarea 1:

(a) să reevalueze pertinența și utilitatea fiecăreia dintre condiționalitățile ex ante care 

au fost definite pentru perioada 2014-2020, să elimine suprapunerile și să păstreze 

doar condiționalitățile care au un impact veritabil asupra realizării eficace 

a obiectivelor politicii;  

 să dezvolte în continuare condiționalitățile ex ante în direcția utilizării 

lor ca instrument de evaluare a gradului de pregătire al statelor membre de a executa 

fondurile acordate de UE și, în special: 

(b) să asigure o coerență între condiționalitățile ex ante pentru perioada de după 2020 

și semestrul european;  

(c) să stabilească criterii de evaluare clare, dotate cu ținte măsurabile ori de câte ori 

acest lucru este fezabil, pentru a se garanta o înțelegere comună a ceea ce trebuie 

realizat, și 

(d) să impună îndeplinirea și aplicarea condiționalităților ex ante pe toată durata 

perioadei de programare și să urmărească îndeplinirea lor ținând seama de 

eventuala sarcină administrativă implicată. 

- Recomandarea 2:

(a) continuarea dezvoltării rezervei de performanță, pe baza învățămintelor desprinse, 

astfel încât aceasta să devină un instrument care să promoveze mai bine și să 

recompenseze buna performanță, prevăzând că programele operaționale trebuie 

să demonstreze ce anume intenționează să realizeze cu finanțarea suplimentară;  

 să analizeze posibilitatea de a transforma rezerva de performanță, 

pentru perioada de după 2020, într-un instrument mai orientat către rezultate, care să 

permită alocarea fondurilor către acele programe care au obținut rezultate bune, și, în 

special, să analizeze posibilitatea de a propune: 
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(b) recurgerea în măsură mai mare la indicatori de rezultat imediat și transformarea 

etapelor-cheie de implementare în instrumente care să demonstreze mai bine, la 

evaluare, performanța reală a intervențiilor pe termen lung în infrastructură și 

(c) revizuirea condițiilor pentru suspendarea plăților și corecțiile financiare, astfel încât 

să se poată aborda mai ușor și într-un stadiu mai timpuriu situațiile de performanță 

insuficientă, în vederea creșterii și mai mult a stimulentelor pentru o execuție 

adecvată a fondurilor. 
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INTRODUCERE  

Orientarea către performanță constituie o prioritate majoră pentru Comisie în 

perioada 2014-2020 

1. Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) reprezintă mai puțin de 

0,4 % din PIB-ul Uniunii Europene, dar au un impact semnificativ asupra economiilor 

a numeroase state membre. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de 

coeziune (FC) și Fondul social european (FSE), cărora le corespunde o alocare totală de 

349,4 miliarde de euro în perioada de programare 2014-2020, reprezintă 75 % din fondurile 

ESI. Conform unor date recente ale Comisiei pentru perioada de programare 2007-2013, 

există nouă state membre în care cheltuielile aferente FEDR și Fondului de coeziune 

reprezintă peste 30 % din totalul cheltuielilor publice de investiții. În patru state membre 

(Ungaria, Lituania, Slovacia și Letonia), aceste cheltuieli reprezintă chiar mai mult de 

jumătate din totalul investițiilor publice2

2. În perioada 2014-2020, Comisia poate recurge la două instrumente specifice pentru 

a stimula statele membre să utilizeze mai bine cheltuielile din domeniul coeziunii și pentru 

a condiționa punerea la dispoziție a fondurilor UE de respectarea de către statele membre 

a anumitor cerințe legate de implementarea fondurilor ESI:  

. Din acest motiv, utilizarea optimă a acestor fonduri 

este extrem de importantă. 

- condiționalități ex ante; 

- un cadru de performanță și o rezervă de performanță. 

3. Aceste două instrumente specifice fac parte dintr-o gamă mai largă de măsuri menite să 

consolideze orientarea către rezultate a cheltuielilor din domeniul coeziunii. Regulamentul 

                                                      

2 SWD(2016) 318 final, 19.9.2016: Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13 
(Evaluare ex post a FEDR și a Fondului de coeziune 2007-2013). 
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privind dispozițiile comune (RDC) pentru perioada 2014-2020 (care stabilește normele 

pentru toate fondurile ESI) prevede, în egală măsură, următoarele3

- concentrarea finanțării pe obiectivele tematice și prioritățile de investiții ce decurg din 

Strategia Europa 2020; 

:  

- o utilizare mai structurată a logicii de intervenție pe parcursul exercițiului de 

programare, începând cu identificarea nevoilor în materie de investi ții și specificarea 

rezultatelor vizate pe termen lung, și 

- o utilizare mai consecventă și mai cuprinzătoare a indicatorilor de performanță pentru 

măsurarea progreselor înregistrate în obținerea acestor rezultate. 

4. Aceste trei aspecte au fost examinate în Raportul special nr. 2/2017 al Curții, intitulat 

„Negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor din domeniul 

coeziunii pentru perioada 2014-2020: cheltuielile sunt direcționate într-o măsură mai mare 

către prioritățile Strategiei Europa 2020, dar sunt instituite mecanisme din ce în ce mai 

complexe pentru măsurarea performanței”.  

Condiționalitățile ex ante: stabilirea unor cerințe minime la începutul implementării 

programelor 

5. Condiționalitățile ex ante obligă statele membre să îndeplinească anumite condiții 

înainte de implementarea programelor operaționale4. Lista celor 36 de condiționalități 

ex ante figurează în anexa I

- condiționalități ex ante generale, în număr de șapte. Acestea vizează consolidarea 

punerii în aplicare și a asigurării respectării legislației UE (de exemplu, a celei privind 

achizițiile publice, privind ajutoarele de stat și privind combaterea discriminării). Ele se 

aplică diferitor sectoare și politici din toate statele membre ale UE; și 

. Există două tipuri de astfel de condiționalități: 

                                                      

3 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

4 Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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- condiționalități ex ante tematice, în număr de 29. Per ansamblu, acestea erau aplicabile 

în aproximativ 2 700 de cazuri în diferitele programe operaționale aferente FEDR, 

Fondului de coeziune și FSE, fiind legate de prioritățile de investiții selectate în cadrul 

celor 11 obiective tematice ale fondurilor ESI pentru perioada 2014-20205

6. La elaborarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale pentru perioada 

de programare 2014-2020, statele membre au trebuit să evalueze dacă condi ționalitățile 

ex ante erau aplicabile obiectivelor specifice urmărite în cadrul priorită ților de investiții din 

programele lor operaționale, pe baza unui ansamblu comun de criterii stabilite în RDC

. 

6

7. Comisia evaluează informațiile furnizate de statele membre în ceea ce privește 

aplicabilitatea și îndeplinirea condiționalităților ex ante atunci când negociază acordurile de 

parteneriat și programele operaționale, tot pe baza criteriilor stabilite în RDC

, după 

care au trebuit să determine dacă sunt îndeplinite aceste condi ționalități. Această 

autoevaluare este documentată în acordul de parteneriat și în programele operaționale, care 

sunt înaintate Comisiei spre aprobare. 

7. În plus, în 

martie 2013, Comisia a publicat o serie de orientări privind condiționalitățile ex ante, 

destinate personalului său responsabil de desfășurarea negocierilor cu autoritățile naționale 

pentru acordurile de parteneriat și programele operaționale8

8. În ceea ce privește condiționalitățile ex ante care nu sunt încă îndeplinite la data 

transmiterii acordului de parteneriat și/sau a programelor operaționale către Comisie, 

. Versiunea finală a acestor 

orientări a devenit disponibilă în luna februarie 2014.  

                                                      

5 O trecere în revistă a obiectivelor programelor aferente perioadei 2014-2020 pentru fondurile 
ESI este disponibilă în anexa II la Raportul special nr. 2/2017 al Curții. 

6 Partea II din anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

7 Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

8 Comisia Europeană, Internal Guidance on Ex-ante Conditionalities for the European Structural 
and Investment Funds (Orientări interne privind condiționalitățile ex ante pentru fondurile 
structurale și de investiții europene), partea I; și Guidance on Ex-ante Conditionalities for the 
European Structural and Investment Funds (Orientări privind condiționalitățile ex ante pentru 
fondurile structurale și de investiții europene), partea II. 



15 

 

statele membre au obligația de a prezenta o listă de acțiuni care trebuie întreprinse și 

organismele responsabile, alături de un calendar de punere în aplicare a acestor acțiuni (plan 

de acțiune). Atunci când adoptă un program operațional, Comisia poate suspenda integral 

sau parțial, până la finalizarea acestor acțiuni, plățile intermediare pentru prioritățile de 

investiții relevante din programul operațional.  

9. Aceste planuri de acțiune trebuiau să fie finalizate până la 31 decembrie 20169. Statele 

membre trebuie să raporteze cu privire la stadiul îndeplinirii condi ționalităților lor ex ante cel 

mai târziu în raportul lor anual de implementare, care trebuie prezentat până la data de 

30 iunie 201710, sau în rapoartele privind progresele înregistrate, care trebuie prezentate 

până la 31 august 201711. În cazul în care un stat membru nu îndeplinește una sau alta dintre 

condiționalitățile ex ante până la 31 decembrie 2016, Comisia poate suspenda plățile 

intermediare pentru prioritățile din cadrul programului operațional în cauză12

10. Amploarea și sfera de aplicare a condiționalităților ex ante, astfel cum sunt definite în 

RDC, făcuseră obiectul unor negocieri intense între Comisie, Parlamentul European și 

Consiliu atunci când a fost negociat pachetul legislativ pentru perioada de 

programare 2014-2020. Negocierile au debutat în luna iulie 2012 (pe baza propunerii 

legislative a Comisiei din octombrie 2011) și s-au încheiat în luna decembrie 2013.  

.  

11. În cursul acestor negocieri, s-a convenit că condiționalitățile ex ante ar trebui să vizeze 

doar aspectele strict legate de punerea în aplicare a politicii de coeziune. În plus, s-a decis că 

statele membre trebuie să evalueze aplicabilitatea acestor condi ționalități numai în cazul în 

care primesc o contribuție din partea UE13

                                                      

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

. 

10 Articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

11 Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

12 Articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

13 Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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12. În figura 1

Cadrul de performanță și rezerva de performanță: alocarea unei părți a fondurilor din 

partea UE în funcție de rezultatele examinării performanțelor din 2019 

 se oferă o imagine de ansamblu a calendarului pentru îndeplinirea 

condiționalităților ex ante. 

13. Statele membre trebuie, de asemenea, să pună deoparte, într-o rezervă de performanță 

pentru fondurile ESI, o proporție din finanțarea UE care le-a fost alocată. Această rezervă 

poate fi alocată definitiv și, eventual, realocată în funcție de rezultatele unei examinări 

a performanțelor care va avea loc în 2019, pe baza unor indicatori specifica ți în cadrul de 

performanță. 

14. Rezerva de performanță aferentă perioadei 2014-2020 corespunde unui procent de 6 % 

din fondurile din cadrul FEDR, al FSE și al Fondului de coeziune alocate obiectivului „investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” și din fondurile alocate pentru 

fiecare categorie de regiune, cu anumite excepții14

- Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (Youth Employment 

Initiative – YEI) din cadrul FSE

. Această rezervă poate varia între 5 % și 

7 % din alocare, pentru fiecare axă prioritară din cadrul unui program opera țional. Cu toate 

acestea, în conformitate cu prevederile RDC, nu se constituie o rezervă de performanță 

pentru axele prioritare dedicate: 

15

- asistenței tehnice și 

;  

- programelor consacrate inițiativei privind IMM-urile16

                                                      

14 Articolele 20 și 22 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

.  

15 Mai multe informații referitoare la această inițiativă pot fi găsite în Raportul special nr. 5/2017 
al Curții, intitulat „Șomajul în rândul tinerilor – au reușit politicile UE să schimbe situația? 
O evaluare a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor” (http://eca.europa.eu). 

16 Articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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15. La rândul lor, nici programele de cooperare teritorială europeană (CTE) nu fac obiectul 

cerinței privind rezerva de performanță. 
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Figura 1 – Calendarul procesului de îndeplinire a condiționalităților ex ante în perioada de programare 2014-2020  

 

* Pentru statele membre cu cel puțin un program operațional pentru fiecare fond. 

** Pentru statele membre cu cel mult un program opera țional pentru fiecare fond. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza dispozițiilor RDC. 
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intermediare pentru prioritatea relevantă, în a șteptarea finalizării acțiunilor necesare pentru a se evita 
aducerea de prejudicii grave eficacității și eficienței îndeplinirii obiectivelor specifice ale priorității în cauză. 

În plus, nefinalizarea unor ac țiuni menite să ducă la realizarea unei condiționalități exante aplicabile până la 
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Figure 1
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16. Există trei tipuri de indicatori de performanță pentru a monitoriza progresele realizate 

în ceea ce privește implementarea programelor17

- indicatori financiari, care măsoară absorbția fondurilor alocate fiecărei axe prioritare; 

:  

- indicatori de realizare, care măsoară punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în cadrul 

priorităților de investiții ale programelor operaționale, și 

- indicatori de rezultat, care măsoară îndeplinirea obiectivelor specifice ale programelor 

operaționale.  

17. Pentru fiecare axă prioritară, programele operaționale (cu excepția axelor pentru 

asistență tehnică și a programelor operaționale consacrate inițiativei privind IMM-urile) 

trebuie să definească un cadru de performanță constituit dintr-un subset de indicatori deja 

stabiliți în aceste programe18

18. Programele operaționale pot prevedea etape-cheie de implementare pentru fiecare 

cadru de performanță în care nu se pot determina indicatori de realizare și/sau de rezultat 

a căror măsurare să fie posibilă până în 2019

 și, acolo unde este necesar, din etape-cheie de implementare. 

Pentru fiecare dintre indicatorii de performanță și etapele-cheie de implementare cuprinse 

în cadrul de performanță, statele membre trebuie să stabilească obiective de etapă (care 

trebuie atinse până în luna decembrie 2018) și ținte (care trebuie atinse până în luna 

decembrie 2023).  

19

                                                      

17 Punctele 94-120 din Raportul special nr. 2/2017. 

. Etapele-cheie de implementare sunt 

indicatori care reflectă faptul că implementarea programului a început sau este în curs de 

desfășurare. Un exemplu de astfel de indicator este numărul de proiecte selectate sau 

aprobate. 

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

19 Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei. 
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19. În 2019, rezerva de performanță va fi alocată definitiv pentru acele programe 

operaționale și priorități care și-au îndeplinit obiectivele de etapă sau etapele-cheie de 

implementare. În cazul contrar, rezerva poate fi realocată altor priorită ți din cadrul aceluiași 

program operațional sau altor programe operaționale care și-au îndeplinit obiectivele de 

etapă. De asemenea, Comisia poate suspenda plățile intermediare pentru o anumită 

prioritate în cazul unei nerespectări grave a obiectivelor de etapă convenite, din cauza unor 

deficiențe de implementare clar identificate. În mod similar, Comisia poate aplica corecții 

financiare pentru o anumită prioritate în cazul unei neîndepliniri grave, până la sfâr șitul 

anului 2023, a țintelor convenite20

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

. Aceste măsuri pot fi aplicate pe baza unei examinări 

a rapoartelor finale de implementare, care, pentru programele aferente FEDR, Fondului de 

coeziune și FSE, vor fi prezentate abia în februarie 2025.  

20. Curtea a urmărit, în cadrul acestui audit, să examineze dacă condiționalitățile ex ante, 

cadrul de performanță și rezerva de performanță au fost utilizate în mod eficace pentru 

a stimula statele membre să utilizeze mai bine resursele din domeniul coeziunii în perioada 

de programare 2014-2020.  

21. Activitățile de audit desfășurate de Curte pentru prezentul raport au cuprins 

următoarele:  

- o examinare a dispozițiilor de reglementare referitoare la condiționalitățile ex ante și la 

cadrul de performanță, inclusiv a dispozițiilor referitoare la rezerva de performanță; 

- o examinare a stadiului îndeplinirii, la 31 decembrie 2016, a condiționalităților ex ante, 

precum și a planurilor de acțiune corespunzătoare, pe baza datelor de monitorizare ale 

Comisiei și a documentelor justificative ale statelor membre; 

- o analiză aprofundată a cinci acorduri de parteneriat și a 14 programe operaționale 

aferente FEDR și FSE, precum și a informațiilor complementare privind modul în care 

                                                      

20 Articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 215/2014 al Comisiei (JO L 69, 8.3.2014, p. 65). 
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statele membre și-au realizat autoevaluarea aplicabilității și a îndeplinirii 

condiționalităților ex ante;  

- o analiză a cadrului de performanță, inclusiv a stabilirii obiectivelor de etapă și a țintelor 

pentru indicatorii de realizare aferenți acestor programe operaționale, precum și 

a influenței acestui cadru asupra condițiilor pentru alocarea rezervei de performanță;  

- discuții purtate cu peste 50 de membri ai personalului din cadrul Direcției Generale 

Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și al Direcției Generale Ocuparea Forței de 

Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) și cu peste 40 de funcționari de la nivelul 

administrației statelor membre și al reprezentanțelor permanente ale acestora la 

Bruxelles și 

- consultări cu experți în domeniul politicilor regionale, structurale și de coeziune ale 

Uniunii Europene și al procesului bugetar bazat pe performanță, dar și cu experți 

naționali și cu personalul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă 

Uniunea Europeană. 

22. Cele 14 programe operaționale aferente FEDR și FSE examinate provin din cinci state 

membre (Spania, Irlanda, Croația, Polonia și România). În plus, Curtea a efectuat o vizită de 

studiu și în Danemarca, în legătură cu două programe operaționale. Analiza Curții s-a axat pe 

obiectivul tematic 1 – „consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării” – și pe 

obiectivul tematic 8 – „promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă și 

sprijinirea mobilității forței de muncă”. Aceste două obiective tematice au fost selectate în 

primul rând pentru că lor le corespunde cea mai importantă alocare financiară din partea 

FEDR (obiectivul tematic 1) și, respectiv, a FSE (obiectivul tematic 8), în toate statele 

membre.  
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23. Curtea a ținut seama, de asemenea, de documentul Comisiei cu privire la valoarea 

adăugată a condiționalităților ex ante în cadrul fondurilor structurale și de investiții 

europene21

24. Perioada acoperită de acest audit este cuprinsă între decembrie 2013 și februarie 2017, 

lună în care Curtea a obținut de la Comisie datele cu privire la stadiul îndeplinirii 

a condiționalităților ex ante care fusese raportat de către statele membre până în acel 

moment. În plus, Curtea a luat în considerare informațiile Comisiei privind stadiul, la 

jumătatea lunii septembrie 2017, al îndeplinirii condiționalităților ex ante raportat de statele 

membre în rapoartele lor anuale de implementare și în rapoartele privind progresele până la 

30 iunie, respectiv 31 august 2017. 

. 

  

                                                      

21 SWD(2017) 127 final, 31.3.2017. 
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OBSERVAȚII 

Condiționalitățile ex ante au furnizat un cadru consecvent pentru evaluarea gradului de 

pregătire al statelor membre de a pune în aplicare politica de coeziune, dar nu este clar în 

ce măsură acestea au determinat producerea efectivă a unor schimbări pe teren  

25. Condiționalitățile ex ante ar trebui să garanteze că statele membre pot implementa 

fondurile ESI în mod eficace, prin stipularea unei serii de condi ții care trebuie să fie 

îndeplinite cel mai târziu până la sfârșitul anului 2016. Ele constituie, de asemenea, un 

instrument care permite corelarea mai îndeaproape a politicii de coeziune cu guvernanța 

economică a Uniunii Europene.  

26. Curtea a examinat: 

- dacă statele membre considerau că erau îndeplinite condiționalitățile ex ante la 

momentul adoptării programelor operaționale și/sau la 31 decembrie 2016, precum și 

progresele înregistrate de aceste state în punerea în aplicare a planurilor de acțiune 

corespunzătoare; 

- dacă autoevaluarea statelor membre cu privire la îndeplinirea condiționalităților ex ante 

era validă și dacă abordarea Comisiei cu privire la neîndeplinirea lor era adecvată;  

- dacă evaluarea realizată de Comisie cu privire la condiționalitățile ex ante a fost 

coordonată în mod eficace cu semestrul european și cu alte surse de informații; 

- dacă dispozițiile de reglementare în ceea ce privește monitorizarea/evaluarea 

condiționalităților ex ante după 2016 permit utilizarea judicioasă a acestora ulterior. 

Statele membre consideră că aproape două treimi din condiționalitățile ex ante tematice 

erau îndeplinite la sfârșitul anului 2016 

27. Datele de monitorizare ale Comisiei indică faptul că, per ansamblu, statele membre 

considerau că aproximativ 65 % din condiționalitățile ex ante tematice fuseseră îndeplinite 

până la momentul adoptării programelor operaționale sau cel mai târziu până la 

31 decembrie 2016.  
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28. Situația diferă însă în mod semnificativ de la o condiționalitate ex ante la alta. Figura 2

Figura 2 – Condiționalitățile ex ante îndeplinite la momentul adoptării programelor 
operaționale  

 

arată că, la momentul adoptării, 8 dintre cele 29 de condiționalități ex ante tematice erau 

îndeplinite în mai puțin de jumătate din cazuri, iar alte patru, în mai puțin de un sfert din 

cazuri: condiționalitățile 6.1 – „sectorul apei: existența unei politici tarifare privind apele” și 

6.2 – „sectorul deșeurilor: promovarea unor investiții sustenabile din punct de vedere 

economic și de mediu în sectorul deșeurilor”, 8.4 – „îmbătrânire activă și în condiții bune de 

sănătate” și 7.1 – „transporturi: existența unuia sau a mai multor planuri sau cadre 

cuprinzătoare pentru investiții în transporturi”.  

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza dispozițiilor RDC și a datelor din aplicația informatică 
Infoview a Comisiei din decembrie 2016. 
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Progrese modeste, până la sfârșitul anului 2016, în ceea ce privește finalizarea planurilor 

de acțiune pentru condiționalitățile ex ante neîndeplinite, dar aceste progrese au luat mai 

mult avânt pe măsură ce s-au apropiat termenele de raportare 

29. În luna februarie 2017, datele de monitorizare ale Comisiei indicau faptul că aproape 

jumătate din cele peste 700 de planuri de acțiune pentru condiționalitățile ex ante 

neîndeplinite nu erau raportate de statele membre ca fiind finalizate la sfâr șitul anului 2016. 

Până la jumătatea lunii septembrie 2017, după primirea de la statele membre a rapoartelor 

anuale de implementare și a rapoartelor privind progresele, această cifră a coborât, potrivit 

Comisiei, la 58 de planuri de acțiune pentru condiționalități ex ante neîndeplinite. 

30. Îndeplinirea condiționalităților ex ante s-a dovedit a fi dificilă. Statele membre au 

adoptat trei tipuri diferite de planuri de ac țiune: planuri de acțiune la nivel național (și 

anume, câte un plan de acțiune orizontal pentru fiecare condiționalitate ex ante, valabil 

pentru toate programele operaționale), planuri de acțiune specifice programului (planuri de 

acțiune pentru fiecare program operațional) și planuri de acțiune mixte, care combină cele 

două abordări. În total, în cadrul politicii de coeziune, existau 761 de planuri de acțiune 

pentru toate statele membre ale UE. 

31. Numărul cel mai mare de planuri de acțiune erau legate de condiționalitatea ex ante 

generală 7 – „sistemele statistice și indicatorii de rezultat” (110 planuri) și de 

condiționalitatea tematică 1.1 – „strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă” 

(93 de planuri). De exemplu, condiționalitatea 1.1 a fost evaluată ca fiind neîndeplinită în 

20 de state membre și condiționalitatea 7, în 19 state membre.  

32. Din analiza Curții privind datele de monitorizare ale Comisiei reiese că, până în 

februarie 2017, 380 dintre aceste 761 de planuri de acțiune (50 %) nu fuseseră declarate ca 

fiind finalizate până la sfârșitul anului 2016. Examinarea cu privire la finalizarea planurilor de 

acțiune până la 31 decembrie 2016, astfel cum fusese aceasta raportată de statele membre 

în rapoartele lor anuale de implementare până la 30 iunie 2017 și în rapoartele lor privind 

progresele până la 31 august 2017, a indicat faptul că 703 planuri de acțiune fuseseră 

finalizate, ceea ce reprezintă o creștere de la 50 % la 92 %.  
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Progresele cele mai lente au fost înregistrate în legătură cu condi ționalitățile ex ante 

generale privind achizițiile publice și ajutoarele de stat 

33. Datele de monitorizare ale Comisiei arătau că, în februarie 2017, se reușise finalizarea 

tuturor planurilor de acțiune doar pentru cinci condiționalități ex ante tematice și că, pentru 

condiționalitățile generale, niciunul dintre planurile de acțiune nu fusese finalizat. Aceste 

cinci condiționalități ex ante reprezintă 17 dintr-un număr total de 761 de planuri de acțiune 

(mai puțin de 3 %). Ele sunt: condiționalitatea 4.2 – „acțiuni de promovare a unei cogenerări 

cu randament ridicat a energiei termice și a energiei electrice” (un plan de acțiune), 4.3 – 

„acțiuni de promovare a producției și a distribuției de energie din surse regenerabile” (două 

planuri de acțiune), 7.4 – „dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și 

transport al energiei electrice” (trei planuri de acțiune), 8.2 – „activități independente, spirit 

antreprenorial și deschiderea unei afaceri” (un plan de acțiune) și 9.1 – „existența și 

implementarea unui cadru strategic de politică națională pentru reducerea sărăciei” 

(10 planuri de acțiune). Până la jumătatea lunii septembrie 2017, potrivit Comisiei, se reușise 

finalizarea tuturor planurilor de acțiune pentru 16 condiționalități ex ante tematice și pentru 

5 condiționalități ex ante generale. Acestor condiționalități le corespund 222 de planuri de 

acțiune, respectiv 30 % din totalitatea acestor planuri. 

34. Progresele cele mai lente în direcția finalizării tuturor planurilor de acțiune aferente au 

fost observate în legătură cu condiționalitatea generală 4 – „achizițiile publice” (au fost 

finalizate 2 din 57 de planuri de acțiune) și cu condiționalitatea 5 – „ajutoare de stat” (1 

singur plan finalizat din 50 de planuri de acțiune). Curtea reamintește că nerespectarea 

normelor naționale și ale UE în materie de achiziții publice și de ajutoare de stat constituie 

două dintre principalele surse de nereguli în domeniul politicii de coeziune22

                                                      

22 Mai multe informații privind măsurile luate pentru a se reduce nivelul de neregularitate în 
aceste domenii se regăsesc în Raportul special nr. 10/2015, intitulat „Este necesară 
intensificarea eforturilor de soluționare a problemelor legate de achizițiile publice din cadrul 
cheltuielilor UE privind politica de coeziune”, și în Raportul special nr. 24/2016, intitulat „Sunt 
necesare mai multe eforturi pentru a se asigura o mai bună cunoaștere și respectare a normelor 
privind ajutoarele de stat în cadrul politicii de coeziune” (http://eca.europa.eu). 

. Rate scăzute 

de finalizare au fost remarcate și în legătură cu condiționalitățile ex ante tematice 6.1 – 
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„sectorul apei: existența unei politici tarifare privind apele”, 6.2 – „sectorul deșeurilor: 

promovarea unor investiții sustenabile din punct de vedere economic și de mediu în sectorul 

deșeurilor”, 8.1 – „politicile active în domeniul pieței forței de muncă sunt concepute și 

aplicate prin prisma orientărilor privind ocuparea forței de muncă” și 8.3 – „instituțiile pieței 

forței de muncă sunt modernizate și consolidate”. Analiza Curții cu privire la datele de 

monitorizare ale Comisiei evidențiază însă o creștere semnificativă a numărului de planuri de 

acțiune declarate ca fiind finalizate între luna februarie și jumătatea lunii septembrie 2017, 

de la 381 la 703 planuri de acțiune dintr-un număr total de 761 (92 %) (a se vedea figura 3

Figura 3 – Numărul planurilor de acțiune pentru condiționalitățile ex ante neîndeplinite și 
stadiul punerii în aplicare a acestor planuri la momentul adoptării programelor 
operaționale și la 31 decembrie 2016, conform datelor raportate de statele membre 
Comisiei până la jumătatea lunii septembrie 2017 

). 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de DG REGIO și DG EMPL. 
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Până în februarie 2017, numai trei state membre raportaseră că î și finalizaseră toate 

planurile de acțiune, această cifră crescând la 11 state membre până la jumătatea lunii 

septembrie 2017 

35. Pe baza informațiilor primite de la statele membre, Comisia a evaluat că, până în 

februarie 2017, numai trei state membre își finalizaseră toate planurile de acțiune până la 

sfârșitul anului 2016 (Letonia, Lituania și Finlanda). Totodată, existau zece state membre 

(Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spania, Croația, Italia, Luxemburg, Ungaria, Slovacia și Suedia) care 

declaraseră că finalizaseră mai puțin de jumătate din planurile lor de acțiune. Cu toate 

acestea, potrivit Comisiei, la jumătatea lunii septembrie 2017 existau 11 state membre 

(Belgia, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia, Suedia, 

Slovenia și Slovacia) care își finalizaseră toate planurile de acțiune (a se vedea figura 4).  
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Figura 4 – Numărul planurilor de acțiune finalizate și nefinalizate până la 
31 decembrie 2016, per stat membru, conform datelor raportate de statele membre 
Comisiei până la jumătatea lunii septembrie 2017 

 

Notă: Două state membre îndeplineau toate condiționalitățile ex ante la momentul adoptării 
programelor operaționale și, prin urmare, nu au instituit niciun plan de acțiune (AT și DK). 
Numărul ridicat al planurilor de acțiune în cazul Italiei este cauzat parțial de faptul că s-au 
elaborat, pentru fiecare program operațional, planuri de acțiune separate care abordau 
condiționalitățile ex ante generale, în timp ce majoritatea statelor membre au abordat aceste 
aspecte la nivel orizontal. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de DG REGIO și DG EMPL. 
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Comisiei). Durata varia considerabil între diversele condiționalități ex ante tematice, precum 

și între condiționalitățile tematice și cele generale (a se vedea figura 5

O proporție de aproximativ 27 % din totalul finanțării disponibile în cadrul FEDR, al Fondului 

de coeziune și al FSE corespunde unor obiective tematice pentru care condiționalitățile 

ex ante nu erau încă raportate ca fiind îndeplinite în luna februarie 2017 

).  

37. Comisia nu a fost în măsură să furnizeze date privind volumul de finan țare afectat de 

planurile de acțiune. Prin urmare, Curtea a procedat la estimarea cuantumului fondurilor UE 

alocate pentru prioritățile de investiții în legătură cu care nu erau îndeplinite 

condiționalitățile ex ante, pe baza informațiilor financiare disponibile pentru fiecare obiectiv 

tematic. Conform estimării sale, din bugetul total al UE de 349,4 miliarde de euro aferent 

FEDR, Fondului de coeziune și FSE (incluzând YEI) pentru perioada 2014-2020, la momentul 

adoptării programelor operaționale, existau planuri de acțiune pentru cel mult 

199,8 miliarde de euro (57 %). Până în luna februarie 2017, această proporție a scăzut la cel 

mult 27 %. 
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Figura 5 – Durata medie (în zile) de care au avut nevoie statele membre pentru a finaliza 
planurile de acțiune și Comisia pentru a conveni că au fost îndeplinite condiționalitățile 
ex ante (în cazul planurilor de acțiune finalizate) 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de DG REGIO. 
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39. Cu toate acestea, așteptările în ceea ce privește impactul potențial al condiționalităților 

ex ante erau diferite. În majoritatea cazurilor, reprezentan ții statelor membre nu considerau 

că îndeplinirea unei condiționalități putea antrena în mod automat o punere în aplicare mai 

eficace a politicii de coeziune și rezultate mai bune.  

Criteriile de evaluare a condiționalităților ex ante sunt adesea de natură generică și lasă 

o marjă considerabilă de interpretare statelor membre 

40. Analiza Curții cu privire la criteriile specificate în RDC pentru evaluarea îndeplinirii 

condiționalităților ex ante pune în evidență faptul că aceste criterii sunt adesea de natură 

generică și lasă astfel o marjă considerabilă de interpretare. În special, ele nu fac referire la 

ținte cuantificabile specifice, chiar și în cazurile în care s-ar fi putut deriva astfel de ținte din 

cadrul existent de politică al UE.  

41. Comisia a publicat documente detaliate de orientare conținând subcriterii suplimentare 

care precizează așteptările sale pentru fiecare criteriu ce decurge din RDC23. Utilizarea 

acestor orientări era însă facultativă pentru statele membre, întrucât RDC stipula că pot fi 

aplicate în scopul evaluării numai criteriile prevăzute în regulament. Mai mult, conform 

prevederilor RDC, Comisia trebuia, de asemenea, să vegheze să respecte competențele 

naționale și regionale atunci când evalua caracterul adecvat al măsurilor de politică24

42. De exemplu, criteriile specificate în RDC pentru condi ționalitățile ex ante tematice 3.1 –

„promovarea spiritului antreprenorial” și 8.2 – „activități independente, spirit antreprenorial 

și deschiderea unei afaceri” fac referire la măsuri vizând reducerea timpului și a costurilor 

necesare pentru înființarea unei întreprinderi și pentru obținerea licențelor și a autorizațiilor. 

Ele nu impun însă statelor membre să atingă țintele în materie stabilite în cadrul inițiativei în 

favoarea întreprinderilor mici – Small Business Act

. 

25

                                                      

23 Comisia Europeană, Orientări interne privind condiționalitățile ex ante pentru fondurile 
structurale și de investiții europene, partea I, august 2014; și Orientări privind condiționalitățile 
ex ante pentru fondurile structurale și de investiții europene, partea II, 13 februarie 2014. 

, conform recomandărilor Consiliului 

24 Articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

25 https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_ro 



33 

 

Competitivitate din mai 2011: durată de trei zile lucrătoare pentru înfiin țarea unei 

întreprinderi, costuri de maximum 100 de euro pentru a înființa o întreprindere, durată de 

cel mult trei luni pentru obținerea licențelor și a autorizațiilor. În schimb, Regulamentul 

privind dispozițiile comune sugerează că aceste ținte ar trebui luate în considerare, dar nu că 

trebuie neapărat atinse. Analiza Curții relevă că, în lipsa unor ținte specifice, statele membre 

și-au exercitat, în general, puterea de apreciere pentru a stabili dacă condiționalitățile 

ex ante erau îndeplinite. 

43. Potrivit Comisiei, durata medie, în 2016, de înființare a unei societăți cu răspundere 

limitată în statele membre UE-28 era de 3,3 zile, iar costul aferent înmatriculării unei 

întreprinderi nou-înființate era de 320 de euro. 16 dintre cele 28 de state membre nu 

îndeplineau ținta referitoare la costurile aferente înființării unei întreprinderi (mai puțin de 

100 de euro), iar 7 state membre nu îndeplineau ținta referitoare la timpul necesar pentru 

înființarea unei întreprinderi26

44. Cu toate acestea, 9 dintre cele 24 de state membre pentru care condiționalitatea 

ex ante 3.1 era aplicabilă adoptaseră, în total, 13 planuri de acțiune referitoare la aceasta, iar 

pentru 7 dintre aceste state membre planurile de ac țiune au fost evaluate ca fiind finalizate 

până în luna februarie 2017 (a se vedea 

. 

figura 3). În plus, statele membre considerau că 

această condiționalitate era îndeplinită în peste 70 % din cazuri (a se vedea figura 2

45. Curtea remarcă, de asemenea, faptul că, inițial, Comisia propusese astfel de ținte 

specifice care trebuiau atinse pentru condiționalitățile 3.1 – „promovarea spiritului 

antreprenorial” și 8.2 – „activități independente”

).  

27

                                                      

26 Comisia Europeană, DG GROW, Progress report on start-up procedures in 2016 (Raportul din 
2016 privind progresele înregistrate în ceea ce privește procedurile de înființare 
a întreprinderilor) (http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-
opportunities/start-up-procedures_ro). 

. În cursul negocierilor tripartite privind 

pachetul legislativ, ele au fost însă eliminate din RDC. Aceasta a dus la o situație în care 

evaluarea îndeplinirii sau nu a unei condiționalități a devenit, în esență, subiectivă, iar 

27 Propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune, COM(2011) 615 final din 
6 octombrie 2011. 
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Comisia nu avea la dispoziție decât mijloace limitate pentru a contesta autoevaluarea 

statelor membre. 

Lipsă de consecvență în evaluarea de către statele membre a îndeplinirii condiționalităților 

ex ante 

46. Au existat, de asemenea, cazuri în care statele membre au interpretat eronat 

prevederile din RDC și alte cazuri în care nu au evaluat în mod consecvent îndeplinirea 

condiționalităților ex ante. În aceste cazuri, Comisia nu a insistat asupra unei evaluări 

corecte. 

47. De exemplu, un astfel de caz s-a observat în legătură cu condiționalitatea 8.1 referitoare 

la capacitatea statelor membre de a furniza servicii personalizate de ocupare a forței de 

muncă și măsuri active și preventive de politică în domeniul pieței forței de muncă, precum 

și cu condiționalitatea 8.3 privind acțiunile întreprinse pentru a crea astfel de servicii. 

Criteriile de evaluare subiacente acestor două condiționalități se exclud, de fapt, reciproc, 

deoarece condiționalitatea 8.3 presupune neîndeplinirea condiționalității 8.1 (a se 

vedea figura 6).  
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Figura 6 – Exemplu de criterii de evaluare a condiționalităților ex ante care se exclud 
reciproc – condiționalitățile ex ante 8.1 și 8.3 privind politicile în domeniul ocupării forței 
de muncă 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza anexei XI la RDC. 

48. Prin urmare, dacă evaluează că sunt îndeplinite criteriile aferente condi ționalității 8.1 cu 

privire la capacitatea statelor membre de a furniza servicii personalizate de ocupare a forței 

de muncă și măsuri active și preventive de politică în domeniul pieței forței de muncă, 

statele membre nu pot, în același timp, să întreprindă acțiuni pentru a consolida capacitățile 

de furnizare a unor astfel de servicii, așa cum o cere condiționalitatea 8.3. Din analiza Curții 

cu privire la 14 programe operaționale, reiese însă că programele elaborate de două dintre 

cele cinci state membre examinate (Polonia și Croația28

                                                      

28 Programul operațional croat „Resurse umane eficiente” din cadrul FSE și programul operațional 
polonez „Cunoaștere, educație și creștere” din cadrul FSE.  

) au evaluat criteriile pentru 

condiționalitatea 8.1 ca fiind îndeplinite și totuși au alocat fonduri UE pentru modernizarea 

serviciilor de ocupare a forței de muncă. Mai mult, în cazul programului operațional polonez, 

Curtea a constatat că autoritățile naționale evaluaseră aceste două condiționalități ca un tot 

unitar și concluzionaseră că ambele erau îndeplinite.  

Cr
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8.1 – Politicile active în domeniul pieței forței de 
muncă sunt concepute și aplicate prin prisma 
orientărilor privind ocuparea forței de muncă

Servici ile de ocupare a for ței de muncă au capacitatea 
de a  furniza și furnizează:

 măsuri personalizate, active și preventive, în ceea 
ce prive ște piața muncii, într-un s tadiu incipient, 
care sunt disponibile pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de muncă, axându-se în acela și 
timp pe persoanele cu cel mai mare ri sc de 
excluziune socială, inclusiv pe persoanele din 
comunită țile marginalizate;

 informa ții cuprinzătoare ș i transparente privind 
noi le locuri de muncă vacante și oportunitățile de 
angajare, ținând seama de necesitățile în 
schimbare ale pie ței muncii. 

Servici ile de ocupare a for ței de muncă au încheiat 
acorduri de cooperare oficiale și neoficiale cu părțile 
interesate relevante.

Acțiuni pentru reformarea serviciilor de ocupare a 
forței  de muncă, care au ca scop de a le conferi 
acestora capacitatea de a furniza:

 măsuri personalizate, active și preventive, în ceea 
ce prive ște piața muncii, într-un s tadiu incipient, 
care sunt disponibile pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de muncă, axându-se în acela și 
timp pe persoanele cu cel mai mare ri sc de 
excluziune socială, inclusiv pe persoanele din 
comunită țile marginalizate;

 informa ții cuprinzătoare ș i transparente privind 
noi le locuri de muncă vacante și oportunitățile de 
angajare, ținând seama de necesitățile în 
schimbare ale pie ței muncii.

Reforma serviciilor de ocupare a  for ței de muncă va  
include crearea de re țele de cooperare oficială sau 
informală cu păr țile interesate relevante.

8.3 – Instituțiile pieței forței de muncă sunt 
modernizate și consolidate în lumina 

orientărilor privind ocuparea forței de muncă



36 

 

49. Curtea a identificat, în egală măsură, o serie de bune practici în care Comisia a oferit în 

mod proactiv sprijin statelor membre pentru a elabora strategiile necesare pentru a putea 

îndeplini o condiționalitate ex ante. Caseta 1

Caseta 1 – Sprijinul din partea Comisiei în ceea ce privește îndeplinirea condiționalității ex ante 1.1 

– „strategii de specializare inteligentă” 

 conține un exemplu de astfel de bune practici. 

Statele membre care au alocat fonduri pentru obiectivul tematic 1 – „consolidarea cercetării, 

a dezvoltării tehnologice și a inovării” trebuie să pună în aplicare o strategie de specializare 

inteligentă (RIS3) care să precizeze cum trebuie acestea să î și consolideze avantajele competitive și 

potențialul de excelență la nivel național sau regional. Sprijinul financiar care este acordat în cadrul 

obiectivului tematic 1 ar trebui să promoveze cercetarea și inovarea în domeniile de specializare 

inteligentă cu potențial de creștere. 

Au existat mai multe cazuri în care aceste strategii au fost elaborate cu ajutorul Comisiei. De 

exemplu, Comisia a angajat experți pentru a evalua strategiile de specializare inteligentă naționale 

ale Irlandei și Croației și pentru a elabora strategia regională a programului operațional al regiunii 

Andaluzia din Spania. În plus, Comisia a încurajat statele membre să participe la evaluări inter pares. 

Polonia, România și Irlanda au participat la atelierul național de evaluare inter pares organizat de 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și autoritățile irlandeze, care a avut loc la Dublin în 

iulie 2014. Sistemul de cercetare și inovare din Spania a făcut obiectul unei evaluări inter pares 

realizate de Comitetul pentru Spațiul european de cercetare și inovare în august 2014.  

Comisia a încurajat, de asemenea, participarea părților interesate externe la elaborarea strategiilor 

de specializare inteligentă și la identificarea zonelor geografice de specializare. În plus, Comisia 

a insistat asupra necesității de a se asigura că strategiile prevăd un nivel suficient de interacțiune și 

cooperare între autorități de management, întreprinderi și mediul academic în ceea ce privește 

identificarea potențialelor oportunități de afaceri și valorificarea lor.  

Condiționalitățile ex ante nu sunt coordonate în măsură suficientă cu semestrul european 

și cu informațiile disponibile de la alte servicii ale Comisiei 

50. Atunci când evaluează îndeplinirea condiționalităților ex ante, direcția generală 

competentă ar trebui să țină seama, în egală măsură, de cunoștințele dobândite în alte 

contexte, cum ar fi semestrul european, sau de informa țiile colectate de alte direcții 

generale sau în cadrul propriilor sale activități de monitorizare. 
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Evaluarea de către Comisie a îndeplinirii condiționalităților ex ante nu concordă cu analiza 

din rapoartele de țară din cadrul semestrului european 

51. În cadrul semestrului european, Comisia prezintă rapoarte de țară și formulează 

recomandări specifice pentru fiecare stat membru. Aceste rapoarte prezintă o analiză anuală 

a provocărilor economice și sociale cu care se confruntă toate statele membre ale UE.  

52. Comisia nu a ținut însă întotdeauna seama de cunoștințele sale privind problemele 

structurale cu care se confruntau statele membre, cuno ștințe dobândite în contextul 

semestrului european, cu ocazia evaluării consecvenței și a caracterului adecvat al 

informațiilor furnizate de către statul membru cu privire la condiționalitățile ex ante. În 

august 2014, Comisia a adoptat orientări interne privind condiționalitățile ex ante pentru 

fondurile ESI29

53. Analiza Curții a relevat, de exemplu, că trei dintre cele cinci state membre examinate 

(Polonia, Croația și Spania) considerau că condiționalitatea ex ante 8.1 cu privire la 

capacitatea statelor membre de a furniza servicii personalizate de ocupare a forței de muncă 

și măsuri active și preventive de politică în domeniul pieței forței de muncă

, însă ele nu abordau problema asigurării coerenței între evaluarea acestor 

condiționalități și semestrul european. 

30 era îndeplinită. 

Comisia a acceptat această evaluare, deși rapoartele sale de țară ulterioare au indicat 

deficiențe semnificative în legătură cu aceste criterii (a se vedea caseta 2

                                                      

29 Comisia Europeană, Orientări interne privind condiționalitățile ex ante pentru fondurile 
structurale și de investiții europene, partea I, versiunea 2.0, 29 august 2014. 

).  

30 Anexa XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, condiționalitatea ex ante 8.1, criteriul: serviciile 
de ocupare a forței de muncă.  
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Caseta 2 – Lipsă de consecvență între condiționalitățile ex ante și rapoartele de țară la evaluarea 

îndeplinirii criteriului privind punerea în aplicare de către statele membre a unei politici active în 

domeniul pieței forței de muncă – exemplele Poloniei, Spaniei și Croației  

În cazul Poloniei, raportul de țară elaborat de Comisie pentru 2015 evocă dificultatea persistentă cu 

care se confruntă serviciul public de ocupare a forței de muncă de a răspunde în mod corespunzător 

la problemele legate de performanța pieței forței de muncă, din motive precum lipsa resurselor, 

funcționare ineficientă, monitorizare deficitară, coordonare insuficientă a sistemului fragmentat și 

lipsa de personal calificat31

În cazul Croației, raportul de țară pentru 2015 afirmă că serviciul public croat de ocupare a forței de 

muncă are o capacitate administrativă redusă și că procesele operaționale ale acestuia îi limitează 

capacitatea de a ameliora eficacitatea măsurilor active de politică în domeniul pieței forței de muncă 

și de a le mări raza de acțiune astfel încât acestea să ajungă și la grupurile cele mai vulnerabile de pe 

piața forței de muncă.  

.  

În cazul Spaniei, potrivit raportului de țară pentru 2016, capacitatea serviciului public de ocupare 

a forței de muncă de a oferi consiliere personalizată și eficace era limitată și nu au fost luate măsuri 

concrete pentru a se intensifica sprijinul, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața 

muncii32. Recomandările specifice adresate acestei țări în 2014 și 201533

54. În plus, în comunicarea sa privind analiza anuală a creșterii pentru 2017, Comisia 

a remarcat că „reformele structurale nu au fost încă finalizate în multe state membre și 

punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări este mult prea adesea 

 semnalaseră deja, anterior, 

că progresele înregistrate de statul membru erau limitate în ceea ce privește accelerarea 

modernizării serviciului public de ocupare a forței de muncă și, în ambii ani, autorităților naționale li 

s-a recomandat să ia măsuri pentru a spori calitatea și eficacitatea serviciilor de asistență și de 

consiliere pentru căutarea unui loc de muncă.  

                                                      

31 SWD(2015) 40, 26.2.2015. 

32 SWD(2016) 78 final, 26.2.2016. 

33 Recomandarea Consiliului din 14 iulie 2015 privind Programul național de reformă al Spaniei 
pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Spaniei 
pentru 2015 (JO C 272, 18.8.2015 p. 46) (2015/C 272/13). 



39 

 

neuniformă. Modernizarea produselor, a serviciilor și a piețelor muncii rămâne o prioritate 

în multe state membre”34

Autoevaluarea îndeplinirii de către statele membre a criteriilor legate de ajutoarele de stat 

nu este în concordanță cu monitorizarea regulată asigurată de DG Concurență 

.  

55. Curtea a constatat, într-un alt raport special35

Comisia nu a contestat autoevaluările statelor membre cu privire la stadiul de realizare 

a sistemelor de monitorizare, cu toate că avea cunoștință de întârzierile semnificative 

înregistrate 

, că unele state membre care îndeplineau 

condiționalitatea ex ante generală 5 – „ajutoare de stat” prezentau un grad mai scăzut de 

respectare a normelor în materie de ajutoare de stat decât cele care nu îndeplineau această 

condiționalitate. Autoevaluarea realizată de statele membre nu a fost însă contestată de 

Comisie.  

56. Cerințele aplicabile sistemului de indicatori de rezultat necesar pentru monitorizarea 

progreselor înregistrate de un program operațional în direcția obținerii rezultatelor, inclusiv 

mecanismele de colectare a datelor, sunt indicate de condiționalitatea ex ante 7 – „sistemele 

statistice și indicatorii de rezultat” (a se vedea anexa I). RDC prevede, de asemenea, ca 

autoritățile de management să instituie un sistem pentru a înregistra și a stoca date privind 

fiecare operațiune, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și 

audit, inclusiv date legate de indicatori și de obiective de etapă36. Comisia interpretează 

această cerință ca făcând referire la existența unui sistem electronic37

                                                      

34 COM(2016) 725 final, 16.11.2016, p. 3. 

. Curtea a constatat că 

35 Punctul 105 din Raportul special nr. 24/2006: „Sunt necesare mai multe eforturi pentru a se 
asigura o mai bună cunoaștere și respectare a normelor privind ajutoarele de stat în cadrul 
politicii de coeziune” (http://eca.europa.eu). 

36 Articolul 125 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; articolul 24 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și anexa III la acesta (JO L 138, 13.5.2014, p. 5). 

37 Comisia Europeană, Orientări privind condiționalitățile ex ante pentru fondurile structurale și de 
investiții europene, partea II, 13 februarie 2014, și FAQ on ex ante conditionalities relating to 
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evaluarea de către statele membre a condiționalității ex ante generale 7 nu este realizată în 

mod consecvent în cadrul programelor operaționale, mai exact în ceea ce privește 

necesitatea existenței unui sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor 

pentru a se îndeplini această condiționalitate generală (a se vedea caseta 3

Caseta 3 – Condiționalitatea ex ante generală 7 nu este îndeplinită deoarece, pentru programele 

operaționale din România, nu este funcțional niciun sistem operațional de înregistrare și stocare 

a datelor 

). 

Autoritățile din România au considerat că criteriul pentru condiționalitatea ex ante generală 7 legat 

de existența unor „măsuri privind colectarea și agregarea rapidă a datelor statistice” nu era îndeplinit 

la momentul adoptării acordului de parteneriat și a programelor operaționale. Condiționalitatea 7 

a fost evaluată așadar ca nefiind îndeplinită. Cauza principală era incapacitatea sistemului informatic 

de a satisface cerințele stabilite la articolul 125 din RDC, și anume de a înregistra și de a stoca în 

format electronic toate informațiile referitoare la indicatori prevăzute în regulamentele adoptate. De 

atunci, autoritățile raportează lunar Comisiei cu privire la stadiul dezvoltării sistemului lor informatic. 

57. Această condiționalitate ex ante generală este aplicabilă tuturor statelor membre și 

tuturor programelor operaționale. La momentul adoptării lor, aproximativ o treime din 

programele operaționale (126 din 387) din 19 dintre cele 28 de state membre nu 

îndeplineau această condiție. Datele de monitorizare ale Comisiei indicau faptul că, în 

februarie 2017, în jur de 20 % din totalitatea programelor operaționale continuau să nu 

îndeplinească această cerință. La jumătatea lunii septembrie 2017, această condiționalitate 

ex ante generală era în continuare neîndeplinită doar în cazul a 13 programe operaționale.  

58. Zece dintre cele 14 programe operaționale examinate în cadrul auditului Curții indicau 

că această condiționalitate era îndeplinită, iar celelalte patru o considerau a fi parțial 

îndeplinită. Cu toate acestea, în cazul a 12 dintre aceste 14 programe operaționale, nu 

fusese instituit, până la sfârșitul anului 2016, niciun sistem informatic complet funcțional 

pentru indicatori și obiectivele de etapă. În lipsa unui astfel de sistem informatic, așa cum 

este prevăzut la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din RDC, nu este însă posibil să se 

                                                                                                                                                                      
statistics (Întrebări și răspunsuri privind condiționalitățile ex ante legate de statistici) 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/legislation/guidance/).  
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monitorizeze punerea în aplicare a unui program operațional într-o manieră eficientă din 

punctul de vedere al costurilor.  

59. Aceste exemple arată, în același timp, că îndeplinirea unei condiționalități ex ante nu 

este neapărat echivalentă cu o performanță mai bună pe teren și ridică semne de întrebare 

cu privire la eficacitatea modalității actuale de utilizare a acestor condiționalități ex ante în 

scopul optimizării cheltuielilor din domeniul coeziunii.  

Comisia nu a suspendat plățile în cazul nefinalizării planurilor de acțiune 

60. RDC dă Comisiei posibilitatea de a suspenda integral sau parțial plățile intermediare 

dacă statele membre nu reușesc să pună în aplicare acțiunile necesare pentru a putea 

îndeplini condiționalitățile ex ante aplicabile.  

61. Comisia a decis să nu aplice suspendări ale plăților către programe operaționale, în 

ciuda faptului că un număr mare de planuri de ac țiune nu fuseseră finalizate și multe dintre 

condiționalitățile ex ante nu erau îndeplinite. În același timp, 13 state membre (Croația, 

Cipru, Republica Cehă, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, România, 

Slovenia și Spania) și-au autoimpus suspendări ale plăților în legătură cu anumite priorități 

de investiții din cadrul a 78 de programe operaționale.  

62. Curtea a estimat că bugetul afectat de aceste autosuspendări este de aproximativ 

2,3 miliarde de euro în cazul FSE și de aproximativ 4,7 miliarde de euro în cazul FEDR și al 

Fondului de coeziune. Aceste sume corespund unui procent de 2 % din totalul finanțării din 

partea UE pentru FEDR, Fondul de coeziune și FSE în perioada 2014-2020 sau unui procent 

de 3,5 % din totalul finanțării UE acoperite inițial de planurile de acțiune. 

RDC nu cuprinde nicio dispoziție cu privire la asigurarea respectării sau la 

monitorizarea/evaluarea condiționalităților ex ante după 2016  

63. În cazul programelor operaționale pentru care condiționalitățile ex ante nu erau încă 

îndeplinite la sfârșitul anului 2016, este necesară intensificarea eforturilor de către statele 

membre pentru a pune în aplicare planurile de acțiune, precum și de către Comisie pentru 

a îndruma, a monitoriza și a confirma îndeplinirea condiționalităților. 



42 

 

64. Nu există însă nicio dispoziție în RDC care să impună statelor membre să monitorizeze 

respectarea condiționalităților ex ante după 2016 și să raporteze cu privire la acest aspect. 

De altfel, nici Comisiei nu i s-a încredințat nicio responsabilitate în această privință. Curtea 

a remarcat, de asemenea, că Comisia nu poate impune corecții financiare pentru 

neîndeplinirea condiționalităților ex ante. Prin urmare, impactul acestor condiționalități va 

depinde în mare măsură de asumarea lor de către statele membre și de angajamentul 

acestora din urmă în ceea ce privește menținerea lor și continuarea, după 2016, a eforturilor 

pentru îndeplinirea lor. 

65. Curtea a remarcat, de asemenea, că RDC nu prevede monitorizarea sau evaluarea 

impactului condiționalităților ex ante asupra utilizării eficace a resurselor pentru coeziune și 

asupra obținerii unor rezultate mai bune. 

Rezerva de performanță nu oferă suficiente stimulente pentru a orienta programele 

operaționale în mai mare măsură către rezultate și nu este probabil că va determina 

o realocare semnificativă a cheltuielilor din domeniul coeziunii către programe mai 

performante  

66. Cadrul de performanță și rezerva de performanță conexă ar trebui să constituie un 

stimulent eficace pentru obținerea realizărilor și a rezultatelor preconizate și, dacă este 

necesar, să permită o realocare a fondurilor UE astfel încât să se asigure o utilizare mai 

eficace a finanțării disponibile pentru coeziune.  

67. Curtea a evaluat:  

- dacă cerința reglementară de a plasa o anumită parte din fondurile UE într-o rezervă de 

performanță a fost respectată pentru FEDR, Fondul de coeziune și FSE în ansamblu 

(6 %), precum și pentru fiecare dintre cele 14 programe operaționale examinate (între 

5 % și 7 % per axă prioritară); 

- dacă sunt suficient de exigente condițiile pentru alocarea definitivă a rezervei în 2019, 

precum și dacă suspendarea plăților și corecțiile financiare pot fi utilizate într-o manieră 

eficace pentru a sancționa performanța insuficientă; 
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- dacă indicatorii de performanță instituiți pentru a se lua o decizie cu privire la alocarea 

definitivă a rezervei de performanță sunt bine concepuți, precum și dacă, pe baza unor 

dovezi suplimentare solicitate din partea autorită ților naționale competente și furnizate 

de acestea, obiectivele de etapă și valorile-țintă stabilite, în cele 14 programe 

operaționale examinate, pentru indicatorii incluși în cadrele de performanță pentru 

obiectivele tematice 1 și 8 respectă cerințele prevăzute în reglementări.  

Ținta stabilită în regulament de 6 % pentru rezerva de performanță pentru FEDR, Fondul 

de coeziune și FSE a fost atinsă 

68. A fost constituită câte o rezervă de performanță în cazul a 299 dintre cele 391 de 

programe operaționale (76 %). Analiza Curții a confirmat că statele membre au alocat 

acestor rezerve de performanță pentru perioada 2014-2020 aproximativ 20 de miliarde de 

euro dintr-o finanțare totală în cuantum de 335 de miliarde de euro alocată de UE 

programelor lor operaționale.  

69. Această cifră corespunde unui procent de 6 % din bugetul total alocat pentru FEDR, 

Fondul de coeziune și FSE în cadrul obiectivului „investiții pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă”, din care sunt excluse resursele specificate în RDC38

Cadrul și rezerva de performanță sunt obligatorii și se aplică majorității axelor prioritare 

.  

70. În comparație cu perioadele de programare anterioare, rezerva de performanță 

obligatorie a fost reintrodusă pentru perioada de programare 2014-2020 și trebuie să se 

aplice majorității axelor prioritare (cu excepția celor pentru asistența tehnică, pentru YEI și 

pentru programele inițiativei privind IMM-urile). În plus, mecanismele pentru alocarea ei 

sunt clare încă de la început. Criteriile, și anume indicatorii pentru alocarea ei, au fost 

definite în prealabil și sunt derivate din logica de intervenție a programelor. Aceasta 

constituie o schimbare pozitivă. Totodată, Curtea remarcă însă că indicatorii care determină 

alocarea definitivă a rezervei rămân în mare măsură axați pe resurse și pe realizări, ceea ce 

nu garantează rezultate mai bune. 

                                                      

38 Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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Cadrul de performanță rămâne axat pe cheltuieli și pe realizări 

71. Statele membre pot demonstra progresele înregistrate în implementarea programelor 

cu ajutorul obiectivelor de etapă și al valorilor-țintă stabilite pentru trei tipuri de indicatori: 

indicatori financiari, indicatori de realizare și indicatori de rezultat. În completarea acestora 

se pot utiliza etapele-cheie de implementare, acestea permițând evaluarea proiectelor care 

sunt în curs de desfășurare sau care urmează să fie demarate, dar în cazul cărora este pu țin 

probabil să se obțină realizări până în luna decembrie 2018. Acești indicatori trebuie să fie, 

per ansamblu, reprezentativi pentru acțiunile desfășurate în cadrul axei prioritare. Pragul de 

reprezentativitate a fost fixat la cel puțin jumătate din alocarea financiară consacrată axei 

prioritare în cauză39

Cadrul de performanță conține foarte puțini indicatori de rezultat 

.  

72. Per ansamblu, cadrul de performanță pentru perioada 2014-2020 nu este însă axat în 

măsură mult mai mare pe rezultate decât dispozi țiile care au fost aplicabile în perioada 

anterioară40. De fapt, Curtea a constatat că serviciile Comisiei au recomandat chiar să nu se 

apeleze la indicatori de rezultat pentru FEDR/Fondul de coeziune, deoarece rezultatele pot 

să fie obținute doar pe termen mai lung și pot fi puternic influențate de factori externi41

                                                      

39 Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei.  

. Și 

în cazul FSE, deși indicatorii de rezultat pentru acest fond reflectă efectele imediate ale 

proiectelor, statele membre rareori au utilizat indicatori de rezultat în cadrul lor de 

performanță.  

40 Punctele 26 și 44-46 din Raportul special nr. 20/2014; capitolul 10 din Raportul anual privind 
exercițiul financiar 2013. 

41 Comisia Europeană, Guidance fiche on performance framework review and reserve in 2014-2020 
(Fișă de orientări privind examinarea cadrului de performanță și rezerva de performanță pentru 
perioada 2014-2020), versiunea 1, 9 aprilie 2013, p. 5. 
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73. Programele operaționale trebuie să dispună de un cadru de performanță pentru fiecare 

axă prioritară, defalcat pe categorii de regiuni acolo unde acest lucru este aplicabil42. Așadar, 

Curtea a analizat, de asemenea, cerințele de raportare pentru indicatorii selectați pentru 

fiecare axă prioritară, după caz pe categorii de regiuni, din cadrul tuturor programelor 

operaționale aferente FEDR, Fondului de coeziune și FSE adoptate pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu scopul de a obține o imagine de ansamblu a tipurilor de indicatori 

utilizați și a cerințelor de raportare aferente43

74. Așa cum arată 

. Această analiză exclude indicatorii utilizați în 

cadrele de performanță care nu au legătură cu rezerva de performanță.  

figura 7

                                                      

42 Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 
25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 
(JO L 87, 22.3.2014, p. 1). 

, marea majoritate a indicatorilor utilizați în scopul cadrului de 

performanță al politicii de coeziune se referă la realizări (57,1 %), etape-cheie de 

implementare (9,2 %) și indicatori financiari (33,4 %). Aceste trei tipuri de indicatori 

reprezintă, împreună, 99,7 % din totalitatea indicatorilor raportați și utilizați în cadrele de 

performanță ale diferitelor axe prioritare. Proporția indicatorilor de rezultat utilizați este 

neglijabilă (0,3 %). 

43 Punctele 88-91 din Raportul special nr. 2/2017. 
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Figura 7 – Cadrul de performanță aplicabil programelor operaționale din cadrul FEDR, al 
Fondului de coeziune și al FSE pentru perioada 2014-2020: proporția fiecărui tip de 
indicator utilizat, pentru fiecare fond 

 

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

Etapele-cheie de implementare, care măsoară capacitatea de a demara punerea în aplicare 

a unui program, constituie indicatorul principal pentru aproximativ o cincime din fondurile 

UE  

75. Etapele-cheie de implementare sunt utilizate numai pentru FEDR și Fondul de coeziune, 

deoarece în cazul acestor fonduri, spre deosebire de FSE, indicatorii de realizare măsoară 

intervențiile implementate până la capăt44

                                                      

44 Punctele 102-109 și tabelul 4 din Raportul special nr. 2/2017. 

. Etape-cheie de implementare au fost definite în 

programele a 22 de state membre și pentru aproximativ o cincime din toate axele prioritare 

care dispun de un cadru de performanță. Aceste etape-cheie de implementare și indicatorii 

financiari reprezintă singurii indicatori luați în considerare pentru a autoriza alocarea 

definitivă a aproximativ o cincime din totalul fondurilor UE care fac obiectul unei rezerve de 
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performanță. În astfel de cazuri, alocarea definitivă a rezervei de performanță va 

recompensa, în esență, mai degrabă capacitatea de a demara implementarea programelor 

decât performanța intervențiilor în sine.  

76. Aceasta ilustrează faptul că indicatorii incluși în cadrul de performanță pentru 

perioada 2014-2020 rămân axați pe cheltuieli (indicatori financiari) și pe implementare 

(indicatori de realizare). Mai mult, pentru o mare parte din finanțarea UE, ei măsoară numai 

dacă a fost demarată implementarea programului, fără a furniza informații privind realizările 

și rezultatele (este cazul etapelor-cheie de implementare). În raportul său special care 

a examinat programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, Curtea 

a concluzionat că rezerva de performanță din domeniul dezvoltării rurale se axează tot pe 

resursele financiare45

Obiectivele de etapă și valorile-țintă nu sunt justificate în toate cazurile 

. 

77. Curtea a examinat, în egală măsură, structura cadrului de performanță instituit pentru 

35 de axe prioritare din cele 14 programe operaționale incluse în eșantion. Curtea 

a constatat că obiectivele de etapă și țintele stabilite pentru indicatorii de performanță erau 

în concordanță cu natura și caracteristicile obiectivelor specifice ale axei prioritare în cauză, 

precum și că, în marea majoritate a cazurilor, ele erau pertinente și măsurau o parte 

semnificativă din acțiunile derulate în cadrul respectivei axe (cărora le corespundea mai mult 

de jumătate din alocarea financiară a axei prioritare).  

78. Constatările Curții nu sunt la fel de pozitive în ceea ce privește valorile-țintă stabilite. În 

general, autoritățile de management le-au justificat făcând referire la intervenții anterioare 

ori în curs sau, atunci când nu erau disponibile valori empirice, bazându-se pe estimări.  

79. Pentru circa un sfert din indicatorii cadrului de performan ță al programelor 

operaționale auditate (28 %), Curtea nu a fost în măsură să se pronunțe cu privire la 

exactitatea valorilor comunicate, fie deoarece metodologia de calcul nu putea fi verificată, 

fie deoarece nu exista nicio explicație detaliată cu privire la costurile unitare sau la ipotezele 

                                                      

45 Punctele 55-59 din Raportul special nr. 16/2017. 
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formulate. Mai mult, în opinia Curții, 18 % din restul obiectivelor de etapă și al valorilor-țintă 

nu sunt realiste și/sau nu sunt realizabile, fie deoarece nu erau calculate corect, fie deoarece 

erau considerate subestimate (a se vedea anexa III). În caseta 4

Caseta 4 – Exemplu de valori care nu au putut fi verificate în cazul a două programe operaționale 

din Spania: „Creștere inteligentă” și „FEDR Andaluzia” 

 se prezintă un exemplu de 

ipoteze nejustificate.  

În cazul a două programe operaționale aferente FEDR din Spania examinate, țintele și obiectivele de 

etapă stabilite pentru cadrele de performanță aferente obiectivului tematic 1 nu au putut fi 

confirmate. Autoritățile spaniole au comunicat metodologia pe care au utilizat-o pentru estimarea 

valorilor, dar nu au pus la dispoziție datele care ar permite verificarea valorilor stabilite în programele 

operaționale adoptate. Rapoartele de evaluare ex ante a programelor operaționale respective au 

semnalat o problemă similară, afirmând că ar fi fost necesare mai multe informa ții pentru a se valida 

cadrul de performanță46

80. Date fiind toate aceste elemente, în aproximativ 46 % din cele 128 de cazuri examinate 

persistă semne de întrebare cu privire la natura realistă sau realizabilă a obiectivele de etapă 

și/sau a țintelor stabilite pentru deblocarea rezervei de performanță (a se vedea 

. 

anexa III

Rezerva de performanță poate fi alocată definitiv chiar dacă valorile obiectivelor de etapă 

nu sunt atinse pe deplin până în 2018 

). 

81. Rezerva de performanță nu poate fi alocată definitiv decât dacă sunt atinse obiectivele 

de etapă prevăzute în cadrul de performanță al programului operațional47

82. Curtea a constatat însă că rezerva de performanță poate fi alocată definitiv chiar și în 

cazurile în care valorile obiectivelor de etapă nu sunt atinse pe deplin până în 

decembrie 2018. În cazul în care: 

. Pentru toate cele 

14 programe operaționale examinate, erau specificate cel puțin două obiective de etapă. 

                                                      

46 Pagina 205 din raportul de evaluare ex ante a programului operațional „Creștere inteligentă” și 
pagina 93 din raportul de evaluare ex ante a programului operațional „FEDR Andaluzia”. 

47 Articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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- există doi indicatori, obiectivele de etapă sunt considerate a fi atinse48

- există mai mult de doi indicatori, unul dintre indicatori este autorizat să atingă doar 

75 % din valoarea obiectivului său de etapă, în timp ce restul indicatorilor trebuie să 

atingă nivelul de 85 %. 60 % din axele prioritare care dispun de cadre de performan ță se 

încadrează în această categorie cu mai mult de doi indicatori.  

 dacă ambii 

indicatori au atins cel puțin 85 % din valoarea obiectivului lor de etapă; 

Examinarea performanțelor poate determina, cel mult, o realocare în interiorul aceluiași 

stat membru 

83. În cazul în care indicatorii nu ating aceste valori minime ale obiectivelor de etapă, 

examinarea performanțelor va determina realocarea rezervei de performanță către 

prioritățile care au atins valorile obiectivelor lor de etapă și/sau, în cazul unei incapacități 

grave de a atinge aceste valori, poate conduce la suspendarea plăților.  

84. Anexa IV

85. Realocarea rezervei de performanță se operează la nivel național: fondurile pot fi 

realocate fie altor axe prioritare din cadrul aceluiași program operațional, fie unor axe 

prioritare din cadrul altor programe operaționale ale aceluiași stat membru. Prin urmare, nu 

există niciun risc ca un stat membru să piardă finanțarea din partea UE. Curtea a afirmat 

deja, în alte rapoarte anterioare, că este dificil să se ob țină rezultate calitative bune din 

scheme de finanțare în care fondurile sunt repartizate în avans statelor membre

 oferă o imagine de ansamblu a normelor aplicabile în cazul evaluării 

obiectivelor de etapă și a țintelor. 

49

86. Sub rezerva aprobării de către Comisie, statele membre au, de asemenea, libertatea de 

a decide modul în care se va realiza realocarea: de exemplu, Polonia a declarat, în acordul 

său de parteneriat, că rezerva de performanță în cuantum de aproximativ 5 miliarde de euro 

. 

                                                      

48 Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei. 

49 Punctul 10.4 din Raportul anual pe 2012 și punctul 3.57 din Raportul anual pe 2014. 
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va fi realocată în urma unui concurs național între programele operaționale (a se 

vedea caseta 5

Caseta 5 – Realocarea fondurilor din rezerva de performanță – exemplul unui sistem competitiv în 

Polonia 

).  

Dacă nu se ating obiectivele de etapă stabilite pentru anumite priorități, fondurile aferente 

rezervelor de performanță ale acestora vor fi agregate într-o rezervă comună de fonduri care 

urmează să fie realocate unor priorități cu o performanță bună, cu condiția ca acestea să 

îndeplinească următoarele criterii: (i) să respecte restricțiile stabilite în regulamentele aplicabile ale 

UE (de exemplu, cerințele referitoare la concentrarea tematică50

Suspendarea plăților și aplicarea de corecții financiare în cazul unei performanțe 

insuficiente fac obiectul unor condiții restrictive  

) și (ii) creșterea alocării de fonduri 

să fie justificată de rapoarte/evaluări privind implementarea, de schimbări survenite în situația 

socioeconomică, precum și de capacitatea administrativă și capacitatea de absorbție. Realocarea 

fondurilor nu se limitează la prioritățile din cadrul aceluiași program operațional, ci se poate realiza 

către priorități din programe operaționale diferite, sub rezerva îndeplinirii de către priorități 

a ambelor seturi de criterii. Cu toate acestea, se va avea în vedere mai întâi posibilitatea păstrării 

alocărilor în cadrul aceluiași program. 

Suspendarea plăților în cursul implementării programelor  

87. Pot fi impuse suspendări ale plăților în cazul în care indicatorii incluși în cadrul de 

performanță nu ating cel puțin 65 % din valorile obiectivelor lor de etapă. În plus, 

performanța nesatisfăcătoare trebuie să fie cauzată de deficiențe clar identificate la nivelul 

implementării. Suspendarea trebuie să fie încetată de îndată ce statul membru a luat 

măsurile corective necesare51

88. Statul membru are, în plus, posibilitatea de a revizui valoarea stabilită pentru obiectivul 

de etapă în cazul în care a survenit o modificare semnificativă a condițiilor economice, de 

.  

                                                      

50 Caseta 1 din Raportul special nr. 2/2017.  

51 Articolul 142 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
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mediu sau privind piața muncii dintr-un stat membru sau dintr-o regiune52. Într-un raport 

special anterior, Curtea a constatat deja că statele membre au utilizat această op țiune, în 

perioada 2007-2013, reducându-și, cu puțin timp înainte de închiderea programului, 

valorile-țintă pentru a le aduce mai aproape de rezultatele efectiv realizate53

89. Curtea semnalează, de asemenea, faptul că neîndeplinirea obiectivelor de etapă pentru 

indicatorii de rezultat nu poate declanșa o suspendare a plăților în cursul implementării 

programului

.  

54

Corecții financiare la închidere 

. 

90. La momentul închiderii, Comisia poate impune, de asemenea, corecții financiare nete în 

cazul în care indicatorii incluși în cadrul de performanță au înregistrat mai puțin de 65 % din 

valorile-țintă stabilite pentru 2023 în programele operaționale. În cazul în care, deși se 

consideră a fi tot o performanță nesatisfăcătoare, valorile atinse sunt mai mari de 65 %, nu 

pot fi impuse corecții financiare la închidere.  

91. De asemenea, nu se pot aplica corecții financiare în cazul în care performanța 

nesatisfăcătoare se referă la rezultate sau în cazul în care țintele nu sunt atinse din cauza 

unor factori externi definiți în RDC, precum factori socioeconomici sau de mediu, schimbări 

semnificative de ordin economic sau ambiental survenite în statul membru în cauză sau din 

motive de forță majoră55. În cazul în care este vorba de factori externi care nu sunt 

menționați în mod expres în dispozițiile legislative, aceștia ar trebui să fie analizați de la caz 

la caz și pot antrena o reducere de până la 50 % a nivelului corecțiilor financiare56

                                                      

52 Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

. Pentru 

a se determina impactul factorilor externi în cauză, va fi necesar să se efectueze evaluări.  

53 Punctele 23-25 din Raportul special nr. 20/2014: „A fost eficace sprijinul acordat de FEDR pentru 
întreprinderile mici și mijlocii în domeniul comerțului electronic?” (http://eca.europa.eu). 

54 Considerentul 22 și articolul 22 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

55 Considerentul 22 și articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

56 Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei. 
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92. În plus, aplicarea corecțiilor financiare ar trebui să țină seama de principiul 

proporționalității și de nivelul de absorbție al fondurilor înregistrat de programul 

operațional. În ceea ce privește principiul proporționalității, nivelul corecției poate fi redus, 

fără a exista o limită prestabilită, dacă este considerată disproporționată respectiva corecție. 

În ceea ce privește nivelul de absorbție, legislația prevede că corecțiile financiare se vor 

aplica doar pentru prioritățile care prezintă o rată de obținere a realizărilor mai scăzută de 

două treimi din valorile-țintă. Nivelul corecției financiare va fi stabilit pe baza coeficientului 

de execuție/de absorbție (a se vedea anexa IV

Condițiile impuse de reglementări pentru acțiunile corective în cazul performanței 

insuficiente sunt prea restrictive 

). 

93. După cum s-a menționat deja într-un raport special anterior, perioada 2014-2020 este 

prima perioadă în care Comisia poate impune suspendarea plă ților și corecții financiare în 

cazul unei performanțe insuficiente. În opinia Curții, aceasta constituie un prim pas în 

direcția cea bună57

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

. Cu toate acestea, condițiile impuse de reglementări pentru a invoca 

aceste acțiuni preventive și corective sunt prea restrictive. În aceste condiții, este foarte 

puțin probabil că Comisia va fi vreodată în măsură să impună suspendarea plăților sau 

aplicarea unei corecții financiare din motive de performanță nesatisfăcătoare în 

perioada 2014-2020. 

Condiționalitățile ex ante au furnizat un cadru consecvent pentru evaluarea gradului de 

pregătire al statelor membre de a pune în aplicare politica de coeziune, dar nu este clar în 

ce măsură acestea au determinat producerea efectivă a unor schimbări pe teren  

94. Condiționalitățile ex ante impun ca un stat membru să îndeplinească anumite condi ții 

înainte de demararea implementării programului sau cel mai târziu până la sfâr șitul 

anului 2016. Aceasta constituie o inovație pozitivă în cadrul politicii de coeziune.  
                                                      

57 Punctele 134-135 din Raportul special nr. 4/2017: „Protejarea bugetului UE de cheltuieli 
neconforme cu reglementările: în perioada 2007-2013, Comisia a recurs în mai mare măsură la 
măsuri preventive și la corecții financiare în cadrul politicii de coeziune” (http://eca.europa.eu). 
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95. La momentul adoptării programelor operaționale, statele membre considerau că 

aproape două treimi (65 %) din condiționalitățile ex ante tematice erau îndeplinite. Existau 

însă diferențe semnificative atât de la un stat membru la altul, cât și de la o condiționalitate 

la alta. De exemplu, 8 dintre cele 29 de condiționalități ex ante tematice erau îndeplinite în 

mai puțin de jumătate din statele membre, iar alte patru, în mai puțin de un sfert din 

acestea.  

96. De asemenea, progresele realizate în direcția finalizării planurilor de acțiune adoptate 

de statele membre pentru condiționalitățile ex ante neîndeplinite au fost lente, 380 dintre 

cele 761 de planuri de acțiune (50 %) nefiind încă finalizate în luna februarie 2017, conform 

datelor de monitorizare ale Comisiei. Această proporție a scăzut la 8 %, potrivit acelorași 

date ale Comisiei, după primirea de la statele membre a rapoartelor anuale de implementare 

în iunie 2017 și a rapoartelor privind progresele în luna august 2017. Conform situației din 

februarie 2017, doar trei state membre își finalizaseră toate planurile de acțiune (Finlanda, 

Letonia și Lituania). Totodată, existau zece state membre (Bulgaria, Spania, Grecia, Croația, 

Ungaria, Italia, Slovacia, Irlanda, Suedia și Luxemburg) care finalizaseră mai puțin de 

jumătate din planurile lor de acțiune. Progresele cele mai lente în direcția finalizării tuturor 

planurilor de acțiune aferente au fost observate în legătură cu condiționalitățile ex ante care 

abordează problema nerespectării normelor UE și naționale în materie de achiziții publice și 

de ajutoare de stat, care constituie două dintre principalele surse de nereguli în domeniul 

politicii de coeziune. Ca un aspect pozitiv, Curtea estimează că ponderea cheltuielilor din 

domeniul coeziunii afectate de neîndeplinirea condi ționalităților ex ante tematice a scăzut 

de la 57 % la cel mult 27 %. Potrivit Comisiei, la jumătatea lunii septembrie 2017 existau 

11 state membre (Belgia, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, 

Portugalia, Suedia, Slovenia și Slovacia) care își finalizaseră toate planurile de acțiune. 

97. Atunci când a evaluat îndeplinirea condiționalităților ex ante, Comisia nu a ținut seama 

pe deplin de cunoștințele dobândite în alte contexte, cum ar fi semestrul european, sau de 

informațiile colectate de direcțiile sale generale ori în cadrul propriilor sale activități de 

monitorizare. Curtea a identificat mai multe exemple de evaluări inconsecvente, lucru care 

poate semnala, printre altele, o lipsă de rigurozitate la validarea autoevaluărilor statelor 

membre, care erau adesea excesiv de pozitive și lipsite de consecvență. Problema este 
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cauzată parțial de faptul că criteriile specificate în RDC pentru evaluarea îndeplinirii 

condiționalităților ex ante sunt foarte adesea de natură generică și lasă astfel o marjă 

considerabilă de interpretare. În special, ele nu fac decât în foarte pu ține cazuri referire la 

ținte cuantificabile specifice, chiar și în cazurile în care s-ar fi putut deriva astfel de ținte din 

legislația existentă a UE.  

98. Comisia nu a procedat la o suspendare integrală sau parțială a plăților intermediare, 

chiar dacă statele membre nu au reușit să îndeplinească condiționalitățile ex ante aplicabile. 

13 state membre și-au autoimpus suspendări ale plăților în legătură cu anumite priorități de 

investiții din cadrul a 78 de programe operaționale, aceste suspendări corespunzând unor 

sume de aproximativ 2,3 miliarde de euro în cazul FSE și de aproximativ 4,7 miliarde de euro 

în cazul FEDR și al Fondului de coeziune. În același timp, un număr mare de planuri de 

acțiune nu fuseseră evaluate ca fiind finalizate și multe dintre condiționalitățile ex ante nu 

fuseseră îndeplinite până în luna februarie 2017. Statele membre trebuiau să prezinte 

rapoartele privind progresele și rapoartele de implementare cu informații privind stadiul 

îndeplinirii condiționalităților ex ante până la jumătatea anului 2017. Pe baza acestor 

rapoarte, Comisia poate impune suspendări ale plăților, dar încă nu a făcut acest lucru. 

99. În general, statele membre vizitate considerau condiționalitățile ex ante ca fiind un 

instrument util pentru autoevaluare.  

100. Totuși, evaluarea îndeplinirii acestor condiționalități surprinde numai situația specifică 

la momentul adoptării programelor operaționale sau, în cazul celor care nu erau considerate 

a fi îndeplinite, situația de până în luna decembrie 2016 cel mai târziu. RDC nu prevede 

realizarea unei urmăriri a stadiului îndeplinirii condiționalităților ex ante după 2016. În acest 

context, va fi dificil pentru Comisie să evalueze dacă acestea au avut un impact efectiv pe 

teren atunci când va elabora propunerea legislativă pentru perioada de programare de 

după 2020. În plus, Comisia nu poate impune corecții financiare pentru neîndeplinirea 

condiționalităților ex ante. Eficacitatea și impactul lor asupra utilizării eficace a fondurilor ESI 

pe tot parcursul perioadei de programare va depinde de asumarea lor de către statele 

membre și de angajamentul acestora din urmă în ceea ce privește menținerea și aplicarea 

lor. 
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Rezerva de performanță nu oferă suficiente stimulente pentru a orienta programele 

operaționale în mai mare măsură către rezultate și nu este probabil că va determina 

o realocare semnificativă a cheltuielilor din domeniul coeziunii către programe mai 

performante 

101. A fost constituită câte o rezervă de performanță în cazul a 299 dintre cele 391 de 

programe operaționale (76 %). Analiza Curții a confirmat că statele membre au alocat 

acestor rezerve de performanță pentru perioada 2014-2020 aproximativ 20 de miliarde de 

euro dintr-o finanțare totală în cuantum de 335 de miliarde de euro alocată de UE 

programelor lor operaționale. Această cifră corespunde unui procent de 6 % din bugetul 

total alocat în cadrul FEDR, al Fondului de coeziune și al FSE pentru obiectivul „investiții 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, din care sunt excluse resursele 

specificate în RDC.  

102. Comparativ cu perioadele anterioare de programare, cadrul și rezerva de performanță 

sunt obligatorii și trebuie să se aplice majorității axelor prioritare. În plus, mecanismele 

pentru alocarea ei sunt clare încă de la început, iar criteriile de alocare sunt derivate din 

logica de intervenție a programelor și au fost identificate în prealabil. Aceasta constituie 

o schimbare pozitivă.  

103. Rezerva de performanță nu poate fi alocată definitiv decât dacă sunt atinse obiectivele 

de etapă prevăzute în cadrul de performanță al programului operațional. Valorile specificate 

pentru fiecare dintre aceste obiective de etapă nu trebuie însă să fie atinse în integralitate 

până în 2018.  

104. În cazul în care obiectivele de etapă nu ating aceste valori minime, examinarea 

performanțelor poate determina realocarea rezervei de performanță către axele prioritare 

care au atins valorile obiectivelor lor de etapă pentru realizări, etape-cheie de implementare 

și indicatori financiari și/sau, în cazul unei incapacități grave de a atinge aceste valori, 

suspendarea plăților. Suspendarea plăților în cursul implementării programelor nu poate fi 

însă declanșată de neîndeplinirea obiectivelor de etapă pentru indicatorii de rezultat. Ca 

urmare a tuturor acestor dispoziții, este puțin probabil că rezerva de performanță va 
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determina o realocare semnificativă a cheltuielilor din domeniul coeziunii către programe 

mai performante. 

105. În orice caz, realocarea rezervei de performanță este posibilă doar la nivel național: 

fondurile pot fi realocate fie altor priorită ți din cadrul aceluiași program operațional, fie unor 

priorități din cadrul altor programe operaționale ale aceluiași stat membru. Prin urmare, nu 

există niciun risc ca un stat membru să piardă finanțarea din partea UE în urma examinării 

performanțelor din 2019. 

106. Marea majoritate a indicatorilor care stau la baza deciziei de alocare a rezervei de 

performanță se referă la realizări (57,1 %), indicatori financiari (33,4 %) și etape-cheie de 

implementare (9,2 %), proporția indicatorilor de rezultat utilizați fiind marginală (0,3 %). 

Acest lucru ilustrează că, în perioada 2014-2020, cadrul de performanță rămâne axat în 

principal pe cheltuieli și pe realizările obținute în cadrul proiectelor, și nu pe obținerea de 

rezultate. 

107. Mai mult, în cazurile în care cadrul de performan ță recurge la etape-cheie de 

implementare, alocarea definitivă a rezervei de performanță va recompensa, în esență, mai 

degrabă capacitatea de a demara implementarea decât performanța intervențiilor în sine. 

Etapele-cheie de implementare au fost utilizate pentru aproximativ o cincime (22 %) din 

totalul fondurilor UE care fac obiectul unei rezerve de performan ță.  

108. Pentru circa un sfert din indicatorii incluși în cadrul de performanță al programelor 

operaționale examinate (28 %), Curtea nu a fost în măsură să se pronunțe cu privire la 

exactitatea valorilor-țintă comunicate pentru obiectivele de etapă, fie deoarece metodologia 

de calcul nu putea fi verificată, fie deoarece nu exista nicio explica ție detaliată cu privire la 

costurile unitare sau la ipotezele formulate. Mai mult, în opinia Cur ții, în jur de 18 % din 

restul obiectivelor de etapă și al valorilor-țintă nu sunt realiste și/sau realizabile sau nu sunt 

suficient de ambițioase. Date fiind toate aceste elemente, în aproximativ 46 % din cazuri 

persistă semne de întrebare cu privire la obiectivele de etapă și/sau țintele stabilite pentru 

deblocarea rezervei de performanță. 

109. Nu în ultimul rând, perioada 2014-2020 este prima perioadă în care Comisia poate 

impune suspendarea plăților și corecții financiare în cazul unei performanțe insuficiente. În 
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opinia Curții, aceasta constituie un prim pas în direcția cea bună. Cu toate acestea, condițiile 

impuse de reglementări pentru a invoca aceste acțiuni corective sunt prea restrictive. În 

aceste condiții, este foarte puțin probabil că Comisia va fi vreodată în măsură să impună 

suspendarea plăților sau aplicarea unei corecții financiare din motive de performanță 

nesatisfăcătoare în perioada 2014-2020. 

Recomandările Curții pentru perioada de după 2020  

110. În opinia Curții, modificarea reglementărilor aplicabile actualei perioade de programare, 

2014-2020, nu ar fi eficientă din punctul de vedere al costurilor în cazul niciunuia dintre 

instrumentele de finanțare. Curtea încurajează însă statele membre să finalizeze și Comisia 

să evalueze planurile de acțiune convenite și să continue măsurile în vederea îndeplinirii 

tuturor condiționalităților ex ante. În plus, dispozițiile existente privind rezerva de 

performanță ar trebui utilizate astfel încât să se evite, pe cât posibil, orice risipă de bani.  

111. Recomandările Curții vizează așadar perioada de după 2020, în cursul căreia, dacă sunt 

menținute, ambele instrumente ar trebui să fie consolidate, astfel încât să existe 

o probabilitate mai mare ca acestea să contribuie la o utilizare mai eficace a resurselor 

pentru domeniul coeziunii. 

Recomandarea 1 – Continuarea dezvoltării condiționalităților ex ante pentru perioada de 

după 2020 

Pentru propunerea sa legislativă aferentă perioadei de după 2020, Comisia ar trebui să 

dezvolte în continuare condiționalitățile ex ante ca instrument de evaluare a gradului de 

pregătire al statelor membre de a executa fondurile acordate de UE și, în special: 

(a) să reevalueze pertinența și utilitatea fiecăreia dintre condiționalitățile ex ante care au 

fost definite pentru perioada 2014-2020, să elimine suprapunerile și să păstreze doar 

condiționalitățile care au un impact veritabil asupra realizării eficace a obiectivelor 

politicii; 

(b) să asigure o coerență între condiționalitățile ex ante pentru perioada de după 2020 și 

semestrul european; 
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(c) să stabilească criterii de evaluare clare, dotate cu ținte măsurabile ori de câte ori acest 

lucru este fezabil, pentru a se garanta o înțelegere comună a ceea ce trebuie realizat, și 

(d) să impună îndeplinirea și aplicarea condiționalităților ex ante pe toată durata perioadei 

de programare și să urmărească îndeplinirea lor ținând seama de eventuala sarcină 

administrativă implicată. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: elaborarea propunerilor legislative 

pentru perioada de după 2020. 
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Recomandarea 2 – Analizarea posibilității de a transforma rezerva de performanță pentru 

perioada de după 2020 într-un instrument mai orientat către rezultate 

Pentru propunerea sa legislativă aferentă perioadei de după 2020, Comisia ar trebui să 

transforme rezerva de performanță într-un instrument mai orientat către rezultate, care să 

permită alocarea fondurilor către acele programe care au obținut rezultate bune, și, în 

special, să analizeze posibilitatea de a propune: 

(a) continuarea dezvoltării rezervei de performanță, pe baza învățămintelor desprinse, 

astfel încât aceasta să devină un instrument care să promoveze mai bine și să 

recompenseze buna performanță, prevăzând că programele operaționale trebuie să 

demonstreze ce anume intenționează să realizeze cu finanțarea suplimentară;  

(b) recurgerea în măsură mai mare la indicatori de rezultat imediat și transformarea 

etapelor-cheie de implementare în instrumente care să demonstreze mai bine, la 

evaluare, performanța reală a intervențiilor pe termen lung în infrastructură și  

(c) revizuirea condițiilor pentru suspendarea plăților și corecțiile financiare, astfel încât să 

se poată aborda mai ușor și într-un stadiu mai timpuriu situațiile de performanță 

insuficientă, în vederea creșterii și mai mult a stimulentelor pentru o execuție adecvată 

a fondurilor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: la elaborarea propunerilor legislative 

pentru perioada de după 2020. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, membră a 

Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 4 octombrie 2017. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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ANEXA I 

Condiționalitățile ex ante generale și tematice 

Obiectiv tematic Condiționalitate ex ante tematică 
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1 - Consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării 

1.1. Cercetare și inovare: existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul 
național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile 
sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.  

X    

1.2. Infrastructura de cercetare și inovare. Existența unui plan multianual pentru înscrierea în buget și prioritizarea investițiilor. X    

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

2.1. Dezvoltarea digitală: un cadru strategic de politică referitor la dezvoltarea digitală pentru stimularea serviciilor bazate pe TIC 
publice și private de bună calitate, accesibile și interoperabile și pentru sporirea utilizării de către cetățeni, inclusiv de categoriile 
vulnerabile, precum și de întreprinderi și de administrațiile publice, inclusiv referitor la inițiativele transfrontaliere. 

X  X  

2.2. Infrastructura pentru rețeaua de generație următoare (Next Generation Network – NGN): existența unor planuri naționale sau 
regionale privind NGN care să țină seama de acțiunile regionale în vederea atingerii țintelor Uniunii în materie de acces internet de 
mare viteză, care se concentrează asupra unor domenii în care piața nu reușește să ofere o infrastructură deschisă, la un cost rezonabil 
și la un nivel al calității în conformitate cu normele UE în materie de concurență și de ajutoare de stat, și care să poată furniza servicii 
accesibile grupurilor de persoane vulnerabile. 

X    

3 – Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

3.1. Au fost efectuate acțiuni specifice pentru a sprijini promovarea spiritului antreprenorial luând în considerare Actul privind micile 
întreprinderi (Small Business Act – SBA).    X 

4 – Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele 

4.1. Pentru construcția sau renovarea clădirilor, s-au derulat acțiuni de promovare a eficienței în utilizarea energiei de către utilizatorul 
final și investiții eficiente din punctul de vedere al costurilor în eficiența energetică.  X   

4.2. Au fost întreprinse acțiuni de promovare a unei cogenerări cu randament ridicat a energiei termice și a energiei electrice.  X   

4.3. Au fost întreprinse acțiuni de promovare a producției și a distribuției de energie din surse regenerabile. X X   

5 – Promovarea adaptării la schimbările 
climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor 

5.1. Prevenirea și gestionarea riscurilor: existența evaluărilor naționale sau regionale ale riscurilor pentru gestionarea dezastrelor, 
luând în considerare adaptarea la schimbările climatice. X    

6 – Conservarea și protejarea mediului și 
promovarea eficienței resurselor 

6.1. Sectorul apei: existența (a) a unei politici tarifare privind apele care prevede stimulente corespunzătoare pentru ca utilizatorii să 
utilizeze eficient resursele de apă și (b)  a unei contribuții adecvate a diferitelor utilizări ale apei pentru recuperarea costurilor serviciilor 
legate de utilizarea apei la o rată stabilită de planul adoptat de gestionare a bazinelor hidrografice pentru investiții sprijinite prin 
diferite programe. 

X X   
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Obiectiv tematic Condiționalitate ex ante tematică 
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6.2. Sectorul deșeurilor: promovarea unor investiții sustenabile din punct de vedere economic și de mediu în sectorul deșeurilor, în 
special prin elaborarea de planuri de gestionare a deșeurilor în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și cu ierarhia 
deșeurilor. 

X X   

7 – Promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore 

7.1. Transporturi: existența unuia sau a mai multor planuri sau cadre cuprinzătoare pentru investiții în transporturi, în conformitate cu 
cadrul instituțional al statelor membre (inclusiv transportul public la nivel local și regional), care să sprijine dezvoltarea infrastructurii și 
să îmbunătățească conectivitatea la rețelele globale și de bază TEN-T. 

X  X  

7.2. Transportul feroviar: existența în planurile sau cadrele cuprinzătoare de transport a unei secțiuni explicite privind dezvoltarea 
transportului feroviar, în conformitate cu cadrul instituțional al statelor membre (inclusiv privind transportul public la nivel local și 
regional), care să sprijine dezvoltarea infrastructurii și să îmbunătățească conectivitatea la rețelele globale și de bază TEN-T. Investițiile 
acoperă activele mobile, interoperabilitatea și consolidarea capacităților. 

X  X  

7.3. Alte mijloace de transport, inclusiv căi navigabile interioare și transportul maritim, porturi, legături multimodale și infrastructuri 
aeroportuare: existența în planul sau planurile sau cadrul sau cadrele cuprinzătoare de transport a unei secțiuni specifice privind căile 
navigabile interioare și transportul maritim, porturile, legăturile multimodale și infrastructurile aeroportuare, care contribuie la 
îmbunătățirea conectivității la rețelele globale și de bază TEN-T și la promovarea mobilității regionale și locale durabile. 

X  X  

7.4. Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei electrice.  X X   

8 – Promovarea sustenabilității și a calității 
locurilor de muncă și sprijinirea mobilității 
forței de muncă 

8.1. Politicile active în domeniul pieței forței de muncă sunt concepute și aplicate prin prisma orientărilor privind ocuparea forței de 
muncă.   X  

8.2. Activități independente, spirit antreprenorial și deschiderea unei afaceri: existența unui cadru strategic de politică pentru 
întreprinderile nou-înființate favorabile incluziunii. X    

8.3. Instituțiile pieței forței de muncă sunt modernizate și consolidate în lumina orientărilor privind ocuparea forței de muncă.   X  

8.4. Îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate: politicile de îmbătrânire activă sunt concepute în lumina orientărilor privind 
ocuparea forței de muncă.    X 

8.5. Adaptarea la schimbări a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor: existența unor politici care vizează favorizarea 
anticipării și a bunei gestionări a schimbărilor și a restructurărilor.    X 

8.6. Existența unui cadru politic strategic pentru promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, inclusiv prin executarea 
garanției pentru tineret. X    

9 – Promovarea incluziunii sociale, 
combaterea sărăciei și a oricărei discriminări 

9.1. Existența și implementarea unui cadru strategic de politică națională pentru reducerea sărăciei care vizează incluziunea activă 
a persoanelor excluse de pe piața muncii în lumina orientărilor privind ocuparea forței de muncă. X    
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Obiectiv tematic Condiționalitate ex ante tematică 
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9.2. Existența unui cadru strategic de politică națională privind incluziunea romilor. X    

9.3. Sănătate: existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru sănătate în limitele articolului 168 TFUE, care 
asigură sustenabilitate din punct de vedere economic. X    

10 – Investiții în educație, formare și formare 
profesională pentru competențe și învățare 
pe tot parcursul vieții 

10.1. Abandonul școlar timpuriu: existența unui cadru strategic de politică pentru a reduce abandonul școlar timpuriu (AST) în limitele 
articolului 165 TFUE. X    

10.2. Învățământul superior: existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire 
până la forme de învățământ superior, sporirea calității și a eficienței în limitele articolului 165 TFUE. X    

10.3. Învățarea pe tot parcursul vieții: existența unui cadru strategic de politică națională și/sau regională pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții în limitele articolului 165 TFUE. X    

10.4. Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și a eficienței sistemelor de educație și 
formare profesională (EFP), în limitele articolului 165 TFUE. X    

11 – Consolidarea capacității instituționale 
a autorităților publice și a părților interesate 
și o administrație publică eficientă 

11. Existența unui cadru strategic de politică pentru consolidarea eficienței administrative a statelor membre, inclusiv reforma 
administrației publice. X  X  

Domenii ale condiționalităților ex ante generale 

1. Antidiscriminare 

2. Gen 

3. Invaliditate 

4. Achizițiile publice 

5. Ajutoarele de stat 

6. Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessment – EIA) și evaluarea strategică de mediu (Strategic Environmental Assessment – SEA) 

7. Sistemele statistice și indicatorii de rezultat 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza RDC și a orientărilor interne ale Comisiei privind condiționalitățile ex ante pentru fondurile ESI.  
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ANEXA II 

Analiza principalelor trei tipuri de condiționalități ex ante tematice 

Condiționalitățile ex ante strategice 

1. Majoritatea condiționalităților ex ante tematice (22 din 29) se referă la existența sau la 

adoptarea unui cadru strategic, a unei strategii sau a unui plan pe termen lung. Aceste 

condiționalități ex ante pot avea scopuri multiple. Ele sunt preconizate, de exemplu, să 

permită o mai bună coordonare a intervențiilor publice în statele membre și să creeze 

sinergii între finanțările naționale și cele acordate de UE. De asemenea, ele ar trebui să 

contribuie la concentrarea fondurilor UE pe cele mai importante nevoi și astfel la evitarea 

risipei (a se vedea caseta

Casetă – Exemplu de condiționalitate ex ante strategică  

). 

Condiționalitatea ex ante 2.2. – „Infrastructura pentru rețeaua de generație următoare (Next 

Generation Network – NGN): existența unor planuri naționale sau regionale privind NGN” sprijină 

obiectivul UE de a asigura tuturor europenilor un acces la internet de viteză mai mare. Ea impune 

statelor membre să pună în aplicare un plan de investiții în infrastructura de bandă largă bazat pe 

o analiză economică solidă. Aceste planuri ar trebui să identifice, pe de o parte, zonele care sunt 

viabile din punct de vedere comercial (de exemplu, zonele mai dens populate cu o cerere mai mare), 

în care investițiile ar trebui să provină în primul rând din sectorul privat, și, pe de altă parte, zonele cu 

rentabilitate scăzută, care urmează să necesite contribuții publice, inclusiv din fondurile ESI. 

2. În cazul a 18 dintre cele 22 de condiționalități ex ante, nu există dispoziții explicite de 

reglementare care să stabilească în detaliu modul în care trebuie elaborate strategiile, care 

sunt entitățile care ar trebui să fie responsabile de punerea în aplicare a strategiilor sau 

modul în care ar trebui să se asigure monitorizarea acestora (a se vedea anexa I

3. Impactul condiționalităților ex ante strategice asupra cheltuielilor din domeniul 

coeziunii va depinde de calitatea acestor planuri pe termen lung sau a acestor strategii, de 

). În cazul 

celorlalte patru condiționalități ex ante, aceste aspecte sunt prevăzute în directive și 

regulamente. Cerințele privind strategiile menționate de aceste condiționalități ex ante sunt 

prevăzute în RDC și variază din punctul de vedere al sferei de aplicare.  
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armonizarea lor cu programele operaționale, precum și de asumarea lor de către statele 

membre și de angajamentul acestora din urmă. Este clar că îndeplinirea și respectarea 

mecanică a criteriilor stabilite în RDC pentru condiționalitățile ex ante corespunzătoare nu 

vor fi suficiente pentru a se obține rezultate mai bune.  

Condiționalitățile ex ante referitoare la capacitatea administrativă și instituțională 

4. Capacitatea administrativă și instituțională a autorităților din statele membre constituie 

un factor esențial pentru asigurarea unei utilizări eficace a resurselor din domeniul coeziunii. 

Șapte dintre cele 29 de condiționalități ex ante tematice impun luarea unor măsuri pentru 

a se asigura sau a se îmbunătăți capacitatea de punere în aplicare a politicii [în principal în 

domeniile tehnologiilor informației și comunicațiilor (obiectivul tematic 2), transporturilor 

(obiectivul tematic 7), ocupării forței de muncă (obiectivul tematic 8) și administrației 

publice în general (obiectivul tematic 11)]. Curtea a constatat că criteriile specificate în RDC 

pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiționalități erau ambigue, lucru care lasă o mare 

libertate de apreciere statelor membre atunci când realizează autoevaluarea.  

Condiționalitățile ex ante reglementare 

5. Șase dintre cele 29 de condiționalități ex ante tematice sunt de natură reglementară. Ele 

se referă mai ales la domeniile energiei din surse regenerabile și eficienței energetice și la 

sectorul apei și sectorul deșeurilor:  

- condiționalitatea 4.1. – „promovarea investițiilor în eficiența energetică pentru 

construcția sau renovarea clădirilor”, legată de Directivele 2006/32/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE;  

- condiționalitatea 4.2. – „promovarea unei cogenerări cu randament ridicat a energiei 

termice și a energiei electrice”, legată de Directiva 2004/8/CE;  

- condiționalitatea 4.3. – „promovarea producției și distribuției de energie din surse 

regenerabile”, legată de Directiva 2009/28/CE; 

- condiționalitatea 7.4. – „dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și 

transport al energiei electrice”, legată de Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE, precum 
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și de Regulamentul (CE) nr. 714/2009, Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și Regulamentul 

(UE) nr. 347/2013;  

- condiționalitatea 6.1. – „sectorul apei: existența unei politici tarifare privind apele”, 

legată de Directiva 2000/60/CE, și  

- condiționalitatea 6.2. – „sectorul deșeurilor: promovarea unor investiții sustenabile din 

punct de vedere economic și de mediu în sectorul deșeurilor”, legată de 

Directiva 2000/98/CE.  

6. Analiza Curții a arătat că aceste condiționalități ex ante reglementare pot fi clar corelate 

cu transpunerea directivelor în legislația națională. De asemenea, criteriile pentru evaluarea 

lor au un caracter juridic obligatoriu. Prin urmare, dacă sunt puse în aplicare în mod adecvat, 

este foarte probabil ca aceste condiționalități ex ante să aibă un impact măsurabil asupra 

cheltuielilor din domeniul coeziunii, precum și asupra viabilității financiare a investițiilor care 

beneficiază de sprijin (a se vedea caseta

Casetă – Exemple de condiționalități ex ante reglementare 

).  

Condiționalitatea 4.1 impune ca, „pentru construcția sau renovarea clădirilor”, statele membre „să 

deruleze acțiuni de promovare a eficienței în utilizarea energiei de către utilizatorul final și investiții 

eficiente din punctul de vedere al costurilor în eficiența energetică”. Aceste acțiuni ar trebui să 

stimuleze actorii de pe piață să achiziționeze servicii energetice și să întreprindă măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice. Aceste activități beneficiază de sprijin din partea fondurilor ESI. 

Prin urmare, această condiționalitate stimulează cererea de intervenții cofinanțate de UE. 

Condiționalitatea 6.1 impune existența (a) a unei politici tarifare privind apele care prevede 

stimulente corespunzătoare pentru ca utilizatorii să utilizeze eficient resursele de apă și (b) a unei 

contribuții adecvate a diferiților utilizatori ai apei pentru recuperarea costurilor serviciilor legate de 

utilizarea apei1

                                                      

1 Articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1). 

. Contribuția în cauză ar trebui să fie luată în considerare atunci când se determină 

deficitul de finanțare, și anume diferența dintre costurile totale ale investiției și contribuția națională 
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care poate fi cofinanțată de UE. Cu alte cuvinte, UE va cofinanța doar acea parte din investiții care nu 

poate fi acoperită din contribuțiile plătite de utilizatorii infrastructurilor de apă2

                                                      

2 Mai multe informații privind investițiile finanțate de UE în infrastructura de alimentare cu apă 
sunt disponibile în Raportul special nr. 12/2017 al Curții, intitulat „Punerea în aplicare a 
Directivei privind apa potabilă: calitatea apei și accesul la aceasta s-au îmbunătățit în Bulgaria, 
Ungaria și România, dar este în continuare nevoie de investiții substanțiale”. 

. 
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ANEXA III 

Concordanța între obiectivele de etapă și țintele stabilite pentru indicatorii din cadrul de 

performanță și anexa II la RDC (pe axe prioritare)1

 

 pentru cele 14 programe operaționale 

examinate, în ceea ce privește obiectivele tematice 1 și 8 

Fond  Indicatori  

Total 

FEDR/FC FSE de 
realizare 
și etape-
cheie de 
implem
entare 

financiari 

Numărul total al obiectivelor de etapă și al 
țintelor pentru fiecare axă prioritară 60 68 81 47 128 

din care în continuare este prezentat numărul celor care respectă criteriile următoare: 

(a.1) Realiste și realizabile 

 Realiste și realizabile 25 
(42 %) 

44 
(65 %)  33 

(41 %) 
36 

(77 %)  69 
(54 %) 

 Informații insuficiente pentru a se putea 
formula concluzii 

24 
(40 %) 

12 
(18 %)  33 

(41 %) 
3 

(6 %)  36 
(28 %) 

 Nerealiste și/sau nerealizabile  11 
(18 %) 

12 
(18 %)  15 

(19 %) 
8 

(17 %)  23 
(18 %) 

(a.2) Relevante, incluzând informații 
esențiale privind evoluția unei priorități 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

(b) Coerente cu natura și caracterul 
obiectivelor specifice ale priorității 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

(c) Transparente, cu obiective care pot fi verificate în mod obiectiv, identificând datele-sursă și, atunci când 
este posibil, punându-le la dispoziția publicului 

 Datele-sursă sunt identificate  60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

 Obiectivele pot fi verificate în mod obiectiv 36 
(60 %) 

56 
(82 %)  48 

(60 %) 
44 

(94 %)  92 
(72 %) 

(d) Verificabile, fără 
a impune totuși o sarcină 
administrativă 
disproporționată 

Pentru toți indicatorii incluși în eșantion, datele provin din sistemul statistic 
dezvoltat de statele membre. Sarcina administrativă pe care o poate antrena 
verificarea obiectivelor de etapă și a țintelor este așadar legată direct de 
concepția acestor sisteme, ale căror proceduri nu au făcut obiectul analizei. 

(e) Consecvente în toate 
programele operaționale, 
după caz 

În ceea ce privește indicatorii de realizare și etapele-cheie de implementare, 
acest lucru a putut fi confirmat doar pentru un singur indicator; în toate 
celelalte cazuri, au fost utilizați indicatori diferiți. Curtea remarcă totuși că 
obiectivele de etapă și țintele au fost defalcate pe gen doar în cazul a două 

                                                      

1 Cifrele furnizate reprezintă de câte ori este utilizat un indicator în cadrul de performan ță, mai 
precis, pentru fiecare axă prioritară. 
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dintre cele șase programe operaționale examinate care erau cofinanțate de 
FSE. Baza legală lasă la latitudinea statelor membre să realizeze defalcarea 
obiectivelor de etapă în funcție de gen2

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza programelor operaționale și a informațiilor 
complementare prezentate de către statele membre. 

. 

                                                      

2 Tabelul 6 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei. 
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ANEXA IV 

Normele aplicabile pentru evaluarea atingerii obiectivelor de etapă și a țintelor 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 
nr. 480/2014 al Comisiei. 

Suspendare potențială Rezerva de 
performanță

Sfârșitul anului 2018 

85 % (2)65 % (1)

Realocarea rezervei 
de performanță

Condiții pentru suspendări:
- neîndeplinirea țintelor este cauzată de deficiențe de implementare 

clar identificate, pe care Comisia le-a comunicat în prealabil în urma 
unor consultări strânse cu statul membru vizat;

- și statul membru nu a întreprins acțiunea corectivă necesară pentru 
a aborda aceste deficiențe (cum ar fi realocarea rezervei către 
prioritățile care au atins valorile obiectivelor lor de etapă).

NOTE:

(1) Incapacitatea de a atinge cel puțin 65 % din valoarea obiectivului de 
etapă/țintei pentru un indicator (în cazul cadrelor de performanță cu doi 
indicatori) sau pentru cel puțin doi indicatori (în cazul cadrelor de 
performanță cu mai mult de doi indicatori).

(2) Toți indicatorii ating cel puțin 85 % din valoarea obiectivului de 
etapă/țintei (în cazul în care cadrul de performanță are trei sau mai mulți 
indicatori, valoarea unuia dintre ei poate fi atinsă în propor ție de 75 %).

Este posibilă 
realocarea către 
acele priorități care 
și-au atins 
obiectivele de 
etapă.

Atingerea obiectivelor de etapă

2014

Sfârșitul anului 2023 

100 %

Corecție financiară potențială (25 %, 10 %, 5 %, în funcție de valoarea 
coeficientului de absorbție, cu unele excepții)

Condiții pentru corecții:
- neîndeplinirea țintelor este cauzată de deficiențe de implementare 

clar identificate, pe care Comisia le-a comunicat în prealabil în urma 
unor consultări strânse cu statul membru vizat;

- și statul membru nu a întreprins acțiunea corectivă necesară pentru 
a aborda aceste deficiențe (cum ar fi realocarea rezervei către 
prioritățile care au atins valorile obiectivelor lor de etapă).

Excepții cauzate de factori externi:
- țintele nu sunt atinse din cauza impactului socioeconomic sau a 

factorilor de mediu, a unor schimbări semnificative de ordin 
economic sau ambiental survenite în statul membru în cauză; 

- țintele nu sunt atinse din motive de forță majoră care afectează grav 
implementarea respectivelor priorități.

Posibilități de reducere a nivelului corecției financiare:
- până la 50 %, de la caz la caz, în funcție de măsura în care 

factorii externi (alții decât cei care au antrenat excepțiile) 
influențează incapacitatea gravă de îndeplinire;

- reducere fără limite, în cazul în care corecția este 
considerată disproporționată.

>65 %60 %<50 %

5 %25 % 10 %

coeficient de execuție/de absorbție

Nivelul corecției financiare
Atingerea țintelor

Incapacitate gravă de atingere a obiectivului de etapă Obiectiv de 
etapă atins

Incapacitate gravă de atingere a țintei Țintă atinsă

Niciun mecanism de corec ție sau de 
stimulare

Rata de 
îndeplinire

𝑀𝐴𝑋 ∑

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑖

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 ț𝑖𝑛𝑡ă𝑖
+ 𝐸𝐶𝐼𝑖

𝐸𝐶𝐼 ț𝑖𝑛𝑡ă𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=0 ; 100%

𝑀𝐴𝑋 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 ț𝑖𝑛𝑡ă ; 100%
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE ȘI REZERVA DE PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL 

COEZIUNII: INSTRUMENTE INOVATOARE, DAR ÎNCĂ INEFICACE” 

SINTEZĂ  

IV. În ceea ce privește schimbările de pe teren provocate de condiționalitățile ex ante, simplul fapt 

de a impune condiții minime care nu au existat în niciunul din cadrele de politică de coeziune 

anterioare ar trebui să contribuie la îmbunătățirea eficacității și a eficienței cheltuielilor.  

Comisia va fi în măsură să evalueze impactul final al condiționalităților ex ante după ce 

proiectele/programele sunt puse în aplicare.  

În conformitate cu RDC, Comisia poate suspenda plățile pe motiv de nefinalizare a planului de 

acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților ex ante, după ce statele membre raportează stadiul 

îndeplinirii acestora în rapoartele anuale de implementare (până la 30 iunie 2017) sau în rapoartele 

privind progresele înregistrate (până la 30 august 2017). 

Comisia intenționează să finalizeze evaluarea în toamna anului 2017. La mijlocul lunii septembrie, 

bugetul afectat de planurile de acțiune nefinalizate era de aproximativ 12 % din Fondul de coeziune. 

V. Cadrul de performanță și rezerva de performanță au fost stabilite pentru a susține accentul pus pe 

performanță și pe atingerea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii. Acestea nu au avut scopul de a conduce la o realocare semnificativă a 

cheltuielilor din domeniul coeziunii. Cu toate acestea, dacă programele nu îndeplinesc obiectivele 

de etapă stabilite în cadrul de performanță, rezerva de performanță poate fi realocată unor programe 

mai performante. În plus, cadrul de performanță este doar unul dintre elementele care contribuie la 

orientarea către rezultate. Majoritatea indicatorilor utilizați pentru alocarea rezervei de performanță 

sunt indicatori de realizare, întrucât ar fi inechitabil să se recompenseze sau să se penalizeze 

programul pentru rezultate influențate de factori externi aflați în afara controlului autorității de 

management a programului. Cu toate acestea, dacă logica de intervenție a programului este 

concepută corespunzător, obținerea realizărilor specificate ar trebui să contribuie la atingerea 

obiectivelor în materie de rezultate. 

VI. În prezent, Comisia analizează rapoartele privind finalizarea planurilor de acțiune pentru 

îndeplinirea condiționalităților ex ante, transmise de statele membre în cadrul rapoartelor anuale de 

implementare și al rapoartelor privind progresele înregistrate.   

Dispozițiile care reglementează examinarea performanțelor și realocarea rezervei de performanță 

sunt concepute tocmai pentru a contribui la performanță și a preveni astfel risipa de resurse sau 

utilizarea ineficientă a acestora. 

VII. În acest stadiu, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente specifice în ceea ce 

privește propunerile legislative pentru perioada de după 2020. 

Recomandarea 1: În acest stadiu, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente specifice în 

ceea ce privește propunerile legislative pentru perioada de după 2020. 

(a) Comisia acceptă recomandarea pe fond, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante după 

2020. 

(b) Comisia acceptă parțial această recomandare, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante 

după 2020 și ținând seama de specificul fiecărui proces,. Cu toate acestea, va depune eforturi pentru 

a asigura coerența. 

(c) Comisia acceptă recomandarea pe fond, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante după 

2020.   
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(d) Comisia acceptă recomandarea pe fond, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante după 

2020.   

Recomandarea 2: În acest stadiu, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente specifice în 

ceea ce privește propunerile legislative pentru perioada de după 2020.  

Comisia acceptă recomandarea, cu condiția menținerii cadrului și a rezervei de performanță după 

2020.   

(c) Comisia subliniază că obiectivul său principal este de a ajuta statele membre să execute 

fondurile în mod corespunzător și, prin urmare, să evite performanțele insuficiente. Comisia va 

continua să depună eforturi pentru atingerea acestui obiectiv, furnizând orientări, expertiză tehnică, 

posibilități de a discuta și a face schimb de experiență etc. 

Suspendarea plăților și corecțiile financiare sunt acțiuni care trebuie întreprinse numai atunci când 

toate celelalte eforturi au eșuat. Comisia va reexamina aceste acțiuni și le va întreprinde și în viitor, 

concentrându-și însă eforturile cât mai mult posibil pe acțiuni preventive. 

INTRODUCERE  

18. Etapa-cheie de implementare este o etapă importantă pentru implementarea operațiunilor din 

cadrul unei priorități, fiind necesară pentru a atinge obiectivele stabilite pentru 2023. Finalizarea 

acesteia poate fi verificată și poate fi exprimată printr-un număr sau un procent. 

OBSERVAȚII  

29. Statele membre ar putea raporta stadiul îndeplinirii condițiilor ex ante până în iunie 2017 în 

cadrul rapoartelor anuale de implementare și, respectiv, până în august 2017 în cadrul rapoartelor 

privind progresele înregistrate.  

Comisia va finaliza evaluarea celorlalte planuri de acțiune în toamna anului 2017. 

32. Comisia reamintește că statele membre nu au obligația legală de a raporta înainte de 

iunie/august 2017. 

34. Este important de subliniat faptul că, pentru condiționalitățile ex ante generale 4 și 5 și pentru 

condiționalitățile ex ante 8.1 și 8.3, majoritatea condiționalităților ex ante au fost considerate 

îndeplinite la momentul adoptării acordului de parteneriat/programului operațional: 

 - 15 dintre cele 27 de state membre care au considerat aplicabilă condiționalitatea ex ante 4 au 

considerat-o îndeplinită la momentul adoptării; 

- 22 dintre cele 27 de state membre care au considerat aplicabilă condiționalitatea ex ante 5 au 

considerat-o îndeplinită la momentul adoptării; 

- 22 dintre cele 27 de state membre care au considerat aplicabilă condiționalitatea ex ante 8.1 au 

considerat-o îndeplinită la momentul adoptării; și  

- 9 dintre cele 14 state membre care au considerat aplicabilă condiționalitatea ex ante 8.3 au 

considerat-o îndeplinită la momentul adoptării. 

Serviciile Comisiei au analizat autoevaluările statelor membre. Acestea au fost discutate împreună 

cu statele membre.  

35. A se vedea răspunsul Comisiei de la punctul 32. 

37. Fiecare condiționalitate ex ante tematică este legată de o prioritate de investiții specifică din 

cadrul obiectivului tematic. Nu toate prioritățile de investiții au o condiționalitate ex ante proprie.  

După finalizarea evaluării, Comisia va fi în măsură să prezinte o analiză cuprinzătoare a părții din 

fonduri care corespunde planurilor de acțiune nefinalizate. 



 

3 

39. Astfel cum menționează Comisia la punctul 59 de mai jos, condiționalitățile ex ante au introdus 

cerințe și condiții minime care nu au existat în niciunul din cadrele legislative anterioare ale politicii 

de coeziune. Deși impactul condiționalităților ex ante poate fi evaluat numai la sfârșitul perioadei de 

programare, Comisia preconizează că simplul fapt de a impune condiții minime va îmbunătăți 

eficacitatea și eficiența cheltuielilor. Acest lucru nu înseamnă însă că respectivele condițiile nu ar fi 

putut fi mai exigente și mai ambițioase – astfel cum a propus Comisia [COM(2011)615].  

41. Comisia subliniază că orientările constituie un document intern pentru personalul său, care 

prezintă modul de interpretare a fiecărui criteriu decurgând din RDC pentru a asigura coerența 

evaluării condiționalităților ex ante în toate statele membre. Analizarea de către serviciile Comisiei 

a autoevaluărilor statelor membre a fost efectuată în conformitate cu orientările Comisiei, ceea ce a 

redus în mod semnificativ marja de interpretare.  

47. Comisia consideră că respectivele criterii menționate pentru două condiționalități ex ante 

diferite, care sunt legate de două priorități de investiții diferite (una care sprijină punerea în aplicare 

a politicilor active din domeniul pieței forței de muncă ce îndeplinesc anumite condiții minime și 

cealaltă care sprijină reformele în vederea punerii în aplicare a acestor politici active din domeniul 

pieței forței de muncă), nu se exclud reciproc. Acest lucru ar fi valabil numai dacă îmbunătățirea în 

continuare a politicilor active din domeniul pieței forței de muncă ce îndeplinesc condițiile minime 

definite de condiționalitatea ex ante 8.1 ar fi imposibilă și nu ar trebui sprijinită de Uniune.  

48. Comisia consideră că statele membre pot evalua criteriile pentru condiționalitatea ex ante 8.1 ca 

fiind îndeplinite și pot utiliza finanțarea UE din cadrul priorității de investiții legate de 

condiționalitatea ex ante 8.3 pentru a dezvolta în continuare capacitățile de furnizare a unor astfel de 

servicii, din următoarele motive: 

- statele membre pot îndeplini condiționalitatea ex ante 8.1 prin investiții și măsuri de reformă 

realizate în cadrul priorității de investiții pentru care se aplică condiționalitatea ex ante 8.3;  

- un stat membru care îndeplinește deja condițiile minime pentru condiționalitatea ex ante 8.1 poate 

dori în continuare să îmbunătățească funcționarea serviciului public de ocupare a forței de muncă 

prin investiții în prioritatea de investiții legată de reforma instituțiilor pieței forței de muncă, de 

exemplu, pentru a da curs observațiilor formulate în raportul de țară. Faptul că un stat membru 

îndeplinește condițiile minime nu înseamnă că acesta nu își poate îmbunătăți în continuare 

instituțiile pieței forței de muncă, iar serviciile Comisiei pot chiar să indice nevoia de îmbunătățire. 

52. Comisia utilizează cunoștințele generate în alte domenii sau în exerciții coordonate, cum ar fi 

semestrul european, în activitatea sa zilnică de elaborare și implementare a programelor.  

Evaluarea îndeplinirii de către statul membru și Comisie se limitează la criteriile stabilite în anexa 

XI la RDC, respectiv condiționalitățile ex ante ar trebui să vizeze numai aspectele strict legate de 

punerea în aplicare a politicii de coeziune. 

Prin urmare, temeiul juridic nu a permis Comisiei să coordoneze pe deplin evaluarea 

condiționalității ex ante cu semestrul european și cu alte surse de informații. 

53. Condiționalitățile ex ante reprezintă cerințe minime. Îndeplinirea acestora este evaluată exclusiv 

pe baza criteriilor stabilite în anexa XI la RDC, după cum se prevede la articolul 19 alineatul (3) din 

RDC. Procesul semestrului european se bazează pe un cadru diferit. Îndeplinirea unei 

condiționalități ex ante nu înseamnă că alte îmbunătățiri nu sunt posibile sau chiar necesare din 

perspectiva politicii. Astfel se explică și de ce este posibil să fie evaluată condiționalitatea ex ante 

8.1 ca fiind îndeplinită (întrucât sunt îndeplinite condițiile minime stabilite în anexa XI la RDC), 

deși statele membre doresc în continuare sau li se recomandă (în cadrul semestrului european) să 

îmbunătățească punerea în aplicare a politicilor active din domeniul pieței forței de muncă în cadrul 

priorității de investiții de care e legată condiționalitatea ex ante 8.3. 
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Caseta 2 - Lipsă de consecvență, între condiționalitățile ex ante și rapoartele de țară, la 

evaluarea îndeplinirii criteriului privind punerea în aplicare de către statele membre a unei 

politici active în domeniul pieței forței de muncă – exemplele Poloniei, Spaniei și Croației  

Comisia face trimitere la răspunsul său de la punctul 53. 

55. Trimiterea la Raportul special nr. 24/2016 se bazează pe constatările referitoare la schemele de 

ajutoare de stat monitorizate de DG COMP. Monitorizarea ex post se bazează pe eșantioane și nu 

implică neapărat finanțarea din fonduri ESI. Serviciile Comisiei au analizat autoevaluările statelor 

membre. Acestea au fost discutate împreună cu statele membre. 

Condiționalitatea ex ante privind ajutorul de stat prevede instituirea condițiilor-cadru de bază pentru 

utilizarea eficientă și eficace a fondurilor. În ceea ce privește calitatea conformității, trebuie 

remarcat faptul că, în conformitate cu RDC, „evaluarea efectuată de către Comisie privind 

îndeplinirea se limitează la criteriile enunțate în normele specifice fondurilor, precum și în anexa XI 

partea II, și respectă competențele naționale și regionale de decizie privind măsurile politice 

specifice și adecvate, inclusiv privind conținutul strategiilor” (articolul 19).  

57. A se vedea răspunsul Comisiei de la punctul 32. 

59. Un studiu comandat de Comisia Europeană a concluzionat că „condiționalitățile ex ante au 

declanșat schimbări, la nivel național și regional, care nu ar fi fost puse în aplicare sau care ar fi 

avut loc într-un ritm mai lent”1 . Documentul de lucru al serviciilor Comisiei2 prezintă alte exemple 

de acțiuni întreprinse de statele membre, care au o valoare adăugată, cu condiția ca statele membre 

să asigure punerea lor adecvată în aplicare și monitorizarea lor în viitor. 

Elaborarea noilor politici și reformele structurale determinate de condiționalitățile ex ante au un 

efect pozitiv de propagare asupra investițiilor publice și private, care depășește efectele politicii de 

coeziune. 

În plus, condiționalitățile ex ante au introdus cerințe și condiții minime care nu existau în niciunul 

dintre fostele cadre legislative ale politicii de coeziune. Deși condițiile ambițioase propuse de 

Comisie [COM (2011) 615] nu au fost reținute în procesul legislativ ulterior, se preconizează că 

impunerea unor condiții minime va îmbunătăți eficacitatea și eficiența cheltuielilor.  

61. Conform articolului 19 alineatul (5) din RDC, Comisia avea posibilitatea (dar nu și obligația) de 

a suspenda plățile intermediare, la momentul adoptării programelor, dacă acest lucru era necesar 

pentru a evita aducerea de prejudicii grave eficacității și eficienței îndeplinirii obiectivelor specifice. 

În prezent, Comisia analizează rapoartele privind finalizarea planurilor de acțiune pentru 

îndeplinirea condiționalităților ex ante, transmise de către statele membre în cadrul rapoartelor 

anuale de implementare și al rapoartelor privind progresele înregistrate.   

Numai după analiza documentelor, aceasta va fi în măsură să ia în considerare suspendări legate de 

nefinalizarea planurilor de acțiune.  

70. Cadrele de performanță din programele adoptate includ diverși indicatori pentru a garanta că 

programele sunt pe cale să îndeplinească ceea ce s-a convenit. Indicatorii de realizare și etapele-

cheie de implementare reprezintă cea mai mare parte a acestora, dar sunt incluși și indicatorii 

                                                       

1 Studiu efectuat de consorțiul condus de Metis, pentru Comisia Europeană, pagina 121, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-

to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds 
2  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Valoarea adăugată a condiționalităților ex ante în cadrul fondurilor structurale și de 

investiții europene” SWD(2017)127. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
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financiari pentru a oferi o aproximare a progresului general al axei prioritare. În plus, cadrul de 

performanță nu este suficient pentru a garanta rezultate mai bune. Acesta trebuie să fie însoțit de 

alte elemente ale orientării către rezultate. 

72. Orientarea programelor către rezultate depinde de mai multe elemente care interacționează între 

ele, inclusiv o bună analiză a necesităților, o logică fiabilă de intervenție cu obiective specifice 

clare, indicatori de rezultat bine aleși reflectați în criteriile de selecție și, de asemenea, un cadru de 

performanță bine conceput, cu obiective de etapă și ținte realiste și realizabile. 

Este posibil ca indicatorii de rezultat să nu fie adecvați pentru a fi incluși în cadrul de performanță 

pentru FEDR și Fondul de coeziune, din cauza momentului în care rezultatele pot fi obținute și 

incluse în sistem. În funcție de natura indicatorului, poate fi necesară o evaluare pentru a diferenția 

efectele politicii de factorii externi programului.  

74. Cerința legală prevede că un cadru de performanță pentru o axă prioritară ar trebui să cuprindă 

un indicator financiar și un indicator de realizare și, dacă este cazul, un indicator de rezultat (a se 

vedea punctul 2 din anexa II la RDC). 

75. Etapele-cheie de implementare sunt utilizate pentru a marca o etapă importantă în 

implementarea operațiunilor din cadrul unei priorități, necesare pentru a putea atinge obiectivele 

stabilite pentru 2023, nu doar începutul implementării.  

79. Respectarea de către obiectivele de etapă și ținte a criteriilor stabilite în anexa II la RDC a fost 

verificată la momentul adoptării programului. Statele membre pot propune revizuirea obiectivelor 

de etapă și a țintelor, în cazul în care acestea s-au dovedit a fi subestimate sau supraestimate din 

cauza unor ipoteze incorecte. O astfel de cerere trebuie să urmeze procedura de modificare a 

programului definită la articolul 30 din RDC iar inițiativa de lansare a acestui demers aparține 

exclusiv statului membru. 

Caseta 4 — Exemplu de valori care nu au putut fi verificate pentru cele două programe 

operaționale spaniole; „Creștere inteligentă” și „FEDR Andaluzia”. 

Documentele puse la dispoziție pentru cele două programe FEDR spaniole includ informații cu 

privire la metoda de calcul, la valoarea FEDR corespunzătoare fiecărui indicator, precum și cu 

privire la obiectivul de etapă propus și valoarea-țintă. Într-adevăr, nu sunt prevăzute costuri unitare 

pentru verificarea acestor valori. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că evaluarea efectuată de 

Comisie include și o parte calitativă, bazată pe aprecierea profesională. 

80. Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul nr. 215/2014 obligă autoritățile de management să 

furnizeze aceste informații la cererea Comisiei. Dată fiind varietatea indicatorilor care ar putea fi 

utilizați, nu a existat un model pentru furnizarea de informații privind metodologiile și criteriile 

aplicate pentru selectarea indicatorilor și stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor. Prin urmare, 

este posibil ca nivelul de detaliere să difere de la un document la altul.  

82. Comisia constată că acestea sunt cerințele temeiului juridic în vigoare. Comisia este obligată să 

respecte temeiul juridic. Definirea atingerii obiectivelor de etapă, prevăzută la articolul 6 

alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei, prevede o anumită marjă, pentru a 

lua în considerare complexitatea majorității intervențiilor acoperite din fondurile ESI. Aceasta este 

corelată cu faptul că cadrul de performanță este o soluție nouă iar alocarea rezervei va fi un 

exercițiu automat. 

85. La momentul conceperii structurii actuale a alocării rezervei de performanță, Comisia a 

considerat că menținerea rezervei la nivel național garantează respectarea obiectivului principal al 

politicii de coeziune, și anume creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și a 

obiectivelor definite în TFUE (articolul 176). 

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 72. 



 

6 

86. Articolul 22 alineatele (4) și (5) și articolul 30 alineatul (3) din RDC prevăd limite pentru 

această flexibilitate: rezerva de performanță trebuie să fie transferată de la prioritățile care nu și-au 

îndeplinit obiectivele de etapă la cele care au îndeplinit aceste obiective; ca regulă generală, 

realocarea trebuie să fie consecventă cu cerințele de concentrare tematică și cu alocările minime 

prevăzute în acest regulament și normele specifice fondurilor. Propunerea de realocare trebuie să fie 

în conformitate cu normele aplicabile, să corespundă nevoilor de dezvoltare ale statului membru sau 

ale regiunii în cauză și să nu implice un risc semnificativ ca obiectivele și țintele incluse în 

propunere să nu poată fi îndeplinite.  

87. Comisia ia act de faptul că suspendarea plăților este o ultimă măsură de îmbunătățire a 

implementării programului și se aplică în cazul în care alte măsuri nu reușesc să producă valorile 

necesare. Există și alte etape care necesită ca statele membre să intervină și să corecteze deficiențele 

identificate la nivelul implementării înainte de a impune o suspendare a plăților. Acest proces face 

parte din monitorizarea de către Comisie a implementării programului. 

88. În aceste cazuri, statele membre pot propune o modificare a valorii stabilite pentru un obiectiv 

de etapă. Totuși, această modificare este aprobată numai după adoptarea de către Comisie a 

modificării propuse a programului. 

89. În cazul FEDR și al Fondului de coeziune, indicatorii de rezultat măsoară modificări care sunt 

datorate acțiunilor cofinanțate prin intervenția publică, de exemplu prin fonduri, precum și alți 

factori. În cazul în care modificarea observată a valorii indicatorului de rezultat nu depinde exclusiv 

de intervenția fondurilor, Comisia nu poate impune măsuri corective autorităților de management 

pentru că nu au reușit să realizeze ceva ce nu pot controla. 

91. Limitele pentru aplicarea corecțiilor financiare au fost introduse pentru a evita situațiile în care 

autoritățile de management sunt sancționate pentru modificări pe care nu le controlează în 

întregime. Având în vedere perioada lungă de timp până la îndeplinirea țintelor, imprevizibilitatea 

factorilor externi crește. 

93. Limitele pentru aplicarea suspendării plăților și a corecțiilor financiare au fost introduse pentru a 

evita situațiile în care autoritățile de management sunt sancționate pentru modificări pe care nu le 

controlează în întregime. În plus, sancțiunile prevăzute în cadrul de performanță nu sunt singurele 

mecanisme disponibile. O absorbție redusă poate conduce la dezangajarea fondurilor în perioada de 

programare, pe baza regulii N+3. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

96. Faptul că un plan de acțiune nu este raportat ca fiind „finalizat” nu înseamnă că acesta nu a fost 

implementat.  

Comisia reamintește că statele membre nu au obligația legală de a raporta înainte de iunie/august 

2017. 

97. Evaluarea îndeplinirii de către statul membru și Comisie se limitează la criteriile stabilite în 

anexa XI la RDC. Elementele care depășesc aceste criterii și care pot fi luate în considerare în 

contextul semestrului european nu pot fi utilizate pentru evaluarea îndeplinirii condiționalităților 

ex ante.  

Comisia subliniază, asemenea, că propunerea sa inițială privind criteriile de condiționalitate ex ante 

conținea numeroase elemente calitative.  

Utilizarea orientărilor Comisiei cu privire la condiționalitățile ex ante, care a fost obligatorie pentru 

serviciile Comisiei, a redus în mod semnificativ marja de interpretare a criteriilor stabilite în RDC. 

98. Conform articolului 19 alineatul (5) din RDC, Comisia avea posibilitatea (dar nu și obligația) de 

a suspenda plățile intermediare, la momentul adoptării programelor, dacă acest lucru era necesar 

pentru a evita aducerea de prejudicii grave eficacității și eficienței îndeplinirii obiectivelor specifice. 
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În prezent, Comisia analizează rapoartele privind finalizarea planurilor de acțiune pentru 

îndeplinirea condiționalităților ex ante, transmise de către statele membre în cadrul rapoartelor 

anuale de implementare și al rapoartelor privind progresele înregistrate.   

Numai după analiza documentelor, aceasta va fi în măsură să ia în considerare suspendări legate de 

nefinalizarea planurilor de acțiune. 

100. Comisia a lansat mai multe inițiative pentru a evalua mecanismul condiționalităților ex ante pe 

teren, de exemplu printr-un studiu privind condiționalitățile ex ante și prin documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei - care vor fi utilizate de Comisie pentru elaborarea propunerii legislative pentru 

perioada de programare de după 2020. 

103. Condițiile pentru alocarea rezervei de performanță sunt prevăzute în legislația de bază. 

Comisia va respecta cerințele legislative în ceea ce privește nivelul de îndeplinire a obiectivelor de 

etapă necesare pentru alocarea rezervei de performanță. Definirea atingerii obiectivelor de etapă, 

cuprinsă în articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei, prevede o 

anumită marjă, pentru a lua în considerare complexitatea majorității intervențiilor acoperite din 

fondurile ESI. Existența acestor norme se datorează faptului că, în forma sa actuală, cadrul de 

performanță este o soluție nouă. 

104. Cadrul și rezerva de performanță nu sunt concepute să determine o realocare semnificativă a 

cheltuielilor în domeniul coeziunii. Acestea reprezintă stimulente pentru ca autoritățile de 

management să asigure, conform planificării, realizările pe care le pot controla. Împreună cu alte 

elemente ale orientării către rezultate, care interacționează între ele - o bună analiză a necesităților, 

o logică fiabilă de intervenție cu obiective specifice clare, indicatori de rezultat bine aleși reflectați 

în criteriile de selecție – acestea ar trebui să asigure faptul că fiecare program funcționează bine și 

își atinge obiectivele.  

De asemenea, este posibil ca indicatorii de rezultat să nu fie adecvați pentru cadrul de performanță 

din cauza momentului în care rezultatele pot fi obținute și incluse în sistem. În funcție de natura 

indicatorului, poate fi necesară o evaluare pentru a diferenția efectele politicii de factorii externi 

programului. 

105. La momentul conceperii instituirii actuale a alocării rezervei de performanță, Comisia a 

considerat că menținerea rezervei la nivel național garantează respectarea obiectivului principal al 

politicii de coeziune, și anume creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și a 

obiectivelor definite în TFUE (articolul 176). 

Orientarea programelor către rezultate depinde de mai multe elemente care interacționează între ele, 

inclusiv o bună analiză a necesităților, o logică fiabilă de intervenție cu obiective specifice clare, 

indicatori de rezultat bine aleși reflectați în criteriile de selecție și, de asemenea, un cadru de 

performanță bine conceput, cu obiective de etapă și ținte realiste și realizabile. 

106. Cadrul de performanță se bazează pe diverși indicatori pentru a garanta că programele sunt pe 

cale să îndeplinească ceea ce s-a convenit. Este posibil ca indicatorii de rezultat să nu fie adecvați 

(pentru FEDR/Fondul de coeziune), deoarece momentul la care rezultatele pot fi atinse și incluse în 

sistem nu este compatibil cu termenul obligatoriu pentru alocarea rezervei de performanță utile. 

107. Etapele-cheie de implementare sunt utilizate pentru a marca o etapă importantă în 

implementarea operațiunilor din cadrul unei priorități. Aceste etape sunt necesare pentru a atinge 

țintele stabilite pentru 2023 și nu reprezintă o simplă indicare a începerii implementării.  

108. Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul nr. 215/2014 obligă autoritățile de management să 

furnizeze aceste informații la cererea Comisiei. Dată fiind varietatea indicatorilor care ar putea fi 

utilizați, nu a existat un model pentru furnizarea de informații privind metodologiile și criteriile 

aplicate pentru selectarea indicatorilor și stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor. Prin urmare, 

este posibil ca nivelul de detaliere să difere de la un document la altul.  
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109. Limitele pentru aplicarea suspendării plăților și a corecțiilor financiare au fost introduse pentru 

a evita situațiile în care autoritățile de management sunt sancționate pentru modificări externe 

programului și pe care nu le controlează în întregime. În plus, sancțiunile prevăzute în cadrul de 

performanță nu sunt singurele mecanisme disponibile.  

În special întârzierea demarării și implementării proiectelor poate conduce la o absorbție redusă și, 

ulterior, la dezangajarea fondurilor în perioada de programare, pe baza regulii N+3. Aceasta 

înseamnă că nivelul scăzut de implementare poate duce la reducerea fondurilor disponibile.  

111. În acest stadiu, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente specifice în ceea ce 

privește propunerile legislative pentru perioada de după 2020. 

Recomandarea 1 - Continuarea dezvoltării condiționalităților ex ante pentru perioada de 

după 2020 

În acest stadiu, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente specifice în ceea ce privește 

propunerile legislative pentru perioada de după 2020.  

(a) Comisia acceptă recomandarea pe fond, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante după 

2020.  

(b) Comisia acceptă parțial această recomandare, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante 

după 2020 și ținând seama de specificul fiecărui proces. Cu toate acestea, va depune eforturi pentru 

a asigura coerența.  

(c) Cu condiția menținerii condiționalităților ex ante pentru perioada de după 2020, Comisia acceptă 

recomandarea în fond.   

(d) Comisia acceptă recomandarea pe fond, cu condiția menținerii condiționalităților ex ante după 

2020.   

Recomandarea 2 - Analizarea posibilității de a transforma rezerva de performanță pentru 

perioada de după 2020 într-un instrument mai orientat către rezultate 

În acest stadiu, Comisia nu este în măsură să își asume angajamente specifice în ceea ce privește 

propunerile legislative pentru perioada de după 2020. 

Comisia acceptă recomandarea, cu condiția menținerii cadrului și a rezervei de performanță după 

2020.   

(c) Comisia subliniază că obiectivul său principal este de a ajuta statele membre să execute 

fondurile în mod corespunzător și, prin urmare, să evite performanțele insuficiente. Comisia va 

continua să depună eforturi pentru atingerea acestui obiectiv, furnizând orientări, expertiză tehnică, 

posibilități de a discuta și a face schimb de experiență etc. 

Suspendarea plăților și corecțiile financiare sunt acțiuni care trebuie întreprinse numai atunci când 

toate celelalte eforturi au eșuat. Comisia va reexamina aceste acțiuni și le va întreprinde și în viitor, 

concentrându-și însă eforturile cât mai mult posibil pe acțiuni preventive. 



 
Etapă Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 7.12.2016 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate 
auditată) a proiectului de raport 

13.7.2017 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 4.10.2017 

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

21.11.2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pachetul legislativ pentru perioada 2014–2020 a introdus 
două instrumente destinate să orienteze cheltuielile din 
domeniul coeziunii în măsură mai mare către rezultate: 
condiționalitățile ex ante și rezerva de performanță. 
Condiționalitățile ex ante stabilesc anumite condiții care 
trebuie îndeplinite înainte de implementarea programelor, 
în timp ce rezerva de performanță constă în punerea 
deoparte, în cadrul majorității programelor finanțate cu 
fonduri ESI, a unui procent de 6 % din finanțarea totală 
acordată unui stat membru, care va fi alocat definitiv în 
funcție de rezultatele unei examinări a performanțelor 
care va avea loc în 2019. Curtea a examinat, în cadrul 
acestui raport, dacă aceste două instrumente au fost 
utilizate în mod eficace pentru a stimula statele membre 
să utilizeze mai bine resursele din domeniul coeziunii. 
Curtea a constatat că condiționalitățile ex ante au furnizat 
un cadru consecvent pentru evaluarea gradului de 
pregătire al statelor membre de a executa fondurile 
acordate de UE. Cu toate acestea, evaluarea îndeplinirii lor 
a fost un proces de lungă durată și nu este cert în ce 
măsură ele au determinat sau vor determina producerea 
efectivă a unor schimbări pe teren. Menținerea 
condiționalităților ex ante depinde de asumarea lor de 
către statele membre și de angajamentul acestora din 
urmă. De asemenea, în opinia Curții, cadrul și rezerva de 
performanță nu oferă suficiente stimulente pentru a 
orienta programele operaționale în mai mare măsură către 
rezultate, deoarece se bazează în principal pe consumarea 
resurselor și pe realizări.
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