
 

RO    RO 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ 

Bruxelles, 2.10.2013  
COM(2013) 686 final 

  

ANEXĂ 
 

la 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR 

Consolidarea bazelor reglementării inteligente - îmbunătățirea evaluării 

 



 

2 

 

ANEXĂ - CE AR ÎNSEMNA ACEST LUCRU PENTRU EVALUARE 

 
Pentru a porni de la bunele practici existente și a respecta principiul „a evalua înainte 
de a acționa”, o evaluare a Comisiei ar trebui să respecte etapele de mai jos. 
 

A. Evaluarea este urmărită de un grup de coordonare alcătuit din minimum trei membri, 
dintre care cel puțin unul din partea funcției de evaluare a direcției generale respective. Atunci 
când intervenția se suprapune în mod clar cu responsabilitățile altor direcții generale, acestea 
trebuie invitate să participe la grupul de coordonare. Grupul de coordonare va fi consultat cu 
privire la mandatul, caietul de sarcini (după caz) și toate proiectele de rapoarte. Aceasta va 
contribui la calitatea tuturor elementelor rezultate și va contribui la evaluarea calității 
raportului final, pe baza unui set minim de criterii prestabilite.  
B. Toate evaluările cuprind următoarele criterii de evaluare: eficacitatea, eficiența, 
coerența, relevanța și valoarea adăugată de UE prin intervenția respectivă sau oferă o 
justificare adecvată de ce nu este cazul. Pot fi adăugate alte criterii de evaluare, după caz. 
Nivelul exact al analizei furnizate pentru fiecare criteriu va fi diferit în funcție de intervenția 
evaluată și de punctul la care s-a ajuns în cadrul ciclului de viață al intervenției. 
C. Un mandat de evaluare este publicat la nivel central, la începutul procesului, și indică: 
i. scopul și domeniul de aplicare ale evaluării; 
ii. contextul și obiectivele intervenției evaluate (inclusiv o scurtă descriere a modului în care 

se preconiza realizarea acestora); 
iii. data preconizată a începerii și a publicării raportului final; 
iv.  date de contact care permit părților interesate să transmită feedback.  
D. Atunci când sunt implicați contractanți externi, caietul de sarcini pentru activitatea 
acestora este publicat la nivel central pe același site internet ca și mandatul de evaluare.  
E. Evaluarea urmează o metodologie clar definită care abordează criteriile de evaluare care au 
fost selectate. În cazul în care există o evaluare a impactului anterioară (a Comisiei), trebuie 
analizate aceleași mari categorii de impact. Trebuie depuse eforturi credibile pentru a obține 
date dintr-o gamă largă de surse calitative și cantitative. Toate consultările efectuate trebuie să 
respecte standardele minime ale Comisiei în materie de consultare.  
F. Raportul final conține: 
i. o sinteză de cel mult (6) pagini; 
ii. o apreciere critică, pe baza unei serii de date, a criteriilor de evaluare pe care evaluarea și-

a propus să le abordeze; 
iii. un rezumat clar al metodologiei utilizate și o evaluare finală a limitărilor atât în privința 

abordării adoptate, cât și a datelor utilizate; 
iv. o legătură logică clară între analiza și concluziile prezentate, răspunsurile la întrebările de 

evaluare și concluziile trase.   
G. Concluziile evaluării sunt difuzate cel puțin prin publicarea la nivel central a raportului 
final, împreună cu mandatul de evaluare și evaluarea calității.  
H. Serviciile Comisiei care răspund de evaluare întocmesc un scurt document care conține 
răspunsurile la concluziile și recomandările formulate în raportul final de evaluare. De 
asemenea, acestea identifică acțiunile subsecvente corespunzătoare în termen de șase luni de 
la încheierea raportului final de evaluare. În funcție de necesități, ar trebui să se furnizeze 
conducerii superioare actualizări periodice privind progresele înregistrate.  
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