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1. INTRODUCERE 
Răspunzând necesității de a îmbunătăți continuu guvernanța și de a o consolida, Comisia 
Europeană a elaborat o amplă politică de reglementare inteligentă menită să faciliteze 
realizarea obiectivelor de politică publică la costuri minime și să îmbunătățească valoarea 
adăugată a intervenției UE1. Evaluarea este un instrument esențial al reglementării inteligente, 
care îi permite Comisiei să aprecieze dacă acțiunile UE generează efectiv rezultatele scontate, 
dacă îmbunătățesc, în ultimă instanță, condițiile pentru cetățenii și întreprinderile europene și 
dacă contribuie la îndeplinirea rolului UE la nivel mondial.  

În comunicarea sa din 2012, intitulată „Adecvarea reglementărilor UE”2, Comisia și-a reiterat 
angajamentul potrivit căruia „identificarea costurilor inutile și a domeniilor ale căror rezultate 
pot fi îmbunătățite va deveni parte integrantă și permanentă a procesului Comisiei de 
elaborare a politicilor și de programare în ansamblul legislației UE”. Practici de evaluare mai 
adaptate vor juca un rol esențial în îndeplinirea angajamentului asumat.  

Reformele definite în prezenta comunicare au drept obiectiv actualizarea sistemului de 
evaluare al Comisiei în conformitate cu evoluțiile politicii de reglementare inteligentă, 
precum și de a-l face mai transparent și mai cuprinzător. Politicile UE trebuie evaluate cu 
regularitate și în mod sistematic; acestea trebuie să facă, de asemenea, obiectul unei aprecieri 
critice pentru a se determina dacă sunt adecvate scopului, dacă produc schimbările 
preconizate și dacă evită sarcina normativă inutilă. O mai bună evaluare ar trebui să ducă la o 
mai bună asumare a lecțiilor învățate, să consolideze responsabilitatea și să îmbunătățească 
participarea părților interesate. 

O consultare recentă3 a arătat că, deși părțile interesate sprijină conceptul general de evaluare, 
acestea consideră că se pot aduce în continuare îmbunătățiri. Părțile interesate își doresc un 
sistem de evaluare mai transparent și mai accesibil, care să beneficieze de o planificare mai 
clară și de o analiză coerentă. Aceste elemente le-ar ajuta să furnizeze informații și feedback 
relevante și le-ar permite să înțeleagă mai bine ce se poate întâmpla după încheierea unei 
evaluări. 

Pe baza bunelor practici de evaluare existente în cadrul Comisiei și al organizațiilor care 
efectuează analize similare, prezenta comunicare identifică domeniile principale în care sunt 
necesare îmbunătățiri și modificări pe care Comisia le are în vedere în scopul de a consolida 
toate aspectele legate de evaluarea performanței. Comunicarea se concentrează pe evaluările 
retrospective. Pornind de la sugestiile prezentate în prezenta comunicare, un set de orientări 
de evaluare revizuite va face în curând obiectul unei consultări publice. 

 
                                                            
1 În cadrul prezentului document, „intervenție” și „acțiune” sunt utilizați ca termeni generici pentru a descrie o 
gamă largă de acțiuni diferite ale UE, inclusiv: cheltuieli și măsuri fără caracter financiar, legislație, acorduri 
comerciale etc.  

2 COM(2012) 746 final. 
3 Rezumatul răspunsurilor la Consultarea părților interesate privind reglementarea inteligentă în UE, efectuată 
în 2012, este disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.
pdf 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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2. EVALUAREA ÎN CADRUL COMISIEI: SITUAțIA ACTUALĂ 
Evaluarea nu se limitează doar la aprecierea evenimentelor produse, ci analizează și 
elementele care au determinat schimbarea și măsura în care rezultatele pot fi în mod rezonabil 
atribuite acțiunii UE. În cadrul evaluării se caută răspunsuri la întrebări precum: 

• Obiectivele au fost îndeplinite? (eficacitate)  

• Costurile implicate au fost justificate, având în vedere schimbările rezultate? 
(eficiență)  

• Acțiunea completează alte acțiuni sau există contradicții? (coerență) 

• Acțiunea la nivelul UE este în continuare necesară? (relevanță) 

• Schimbări similare pot sau ar putea fi realizate fără o acțiune la nivelul UE sau 
acțiunea UE a jucat un rol decisiv? (valoarea adăugată a UE) 

Prin faptul că analizează dacă situația inițială s-a schimbat, în ce mod s-a produs schimbarea 
și din ce cauză, evaluarea oferă dovezi și alimentează dezbaterea privind performanța actuală 
și eventualele modificări. Evaluarea joacă un rol important în învățarea organizațională, în 
identificarea de practici diferite și în schimbul de astfel de practici. Aceasta oferă posibilitatea 
de a primi de la părțile interesate feedback și cereri de a face o schimbare. O evaluare 
aprofundată identifică totodată consecințe neintenționate și neprevăzute, care trebuie, de 
asemenea, luate în considerare. Prin publicarea concluziilor evaluării, Comisia își asumă 
public responsabilitatea pentru acțiunile sale, recunoscând rezultatele unei intervenții și 
solicitând în continuare feedback.  

2.1. Progrese 
Comisia își evaluează de multă vreme programele de cheltuieli și este hotărâtă să evalueze 
toate activitățile pe care le întreprinde, inclusiv intervențiile legislative și cele fără caracter 
financiar4. Cu toate că, în general, pentru evaluarea programelor de cheltuieli există un model 
standard relativ uniform privind planificarea și periodicitatea evaluărilor, practica pentru 
evaluarea acțiunilor normative și a altor acțiuni de politică este mai variată. Comisia își va 
respecta de acum înainte angajamentul de a „evalua înainte de a acționa”5 și se va asigura în 
mod sistematic că toate propunerile semnificative de revizuire sunt susținute de o evaluare 
solidă a performanțelor măsurilor UE existente.  

„Verificările adecvării” (fitness checks)6 sunt evaluări cuprinzătoare ale politicilor, care se 
referă la mai multe acte legislative. Prin acestea se evaluează dacă un cadru de reglementare 
pentru un domeniu de politică este adaptat scopului său și, în caz contrar, ce elemente ar 
trebui modificate. Au fost efectuate verificări-pilot ale adecvării, care au testat conceptul și au 
                                                            
4 A se vedea Standardul de control intern nr. 14 al Comisiei, disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf Regulamentul 
financiar al Comisiei și normele de punere în aplicare a acestuia sunt disponibile la adresa: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm  
5 COM(2010) 543 final.  
6 În cadrul prezentului document, noțiunea de „evaluare” acoperă și conceptul „verificare a adecvării”. 
Conceptul „verificare a adecvării” a fost introdus în COM (2010) 543 final. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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furnizat informații valoroase pentru dezvoltarea viitoare. Pe această bază, în diverse servicii 
ale Comisiei au fost concepute și lansate noi verificări ale adecvării. Comunicarea privind 
Programul REFIT7 prevede noi verificări ale adecvării. 

În raportul din 2012 al Comitetului de evaluare a impactului8 se remarcă faptul că „un număr 
semnificativ de evaluări ale impactului nu au inclus rezultatele evaluărilor ex post”. Comisia 
intenționează să utilizeze pe deplin în evaluările prospective (evaluări ale impactului) 
rezultatele disponibile ale evaluărilor retrospective. Comitetul de evaluare a impactului s-a 
angajat să verifice dacă această evaluare a fost efectuată și dacă concluziile acesteia au fost 
utilizate în vreo evaluare a impactului conexă. De asemenea, Comitetul de evaluare a 
impactului a încurajat identificarea cu mai multă atenție, în cadrul evaluărilor impactului, a 
nevoilor viitoare în materie de evaluare și monitorizare. Comisia va adopta măsuri în urma 
evaluărilor impactului atunci când efectuează evaluarea ulterioară a rezultatelor acțiunii 
întreprinse, completând astfel ciclul de evaluare și analiză. 

2.2. Organizarea actuală 
În cadrul întregii Comisii există structuri care efectuează evaluări. Cadrul organizațional 
pentru evaluare al Comisiei este descentralizat. Fiecare direcție generală răspunde pentru 
evaluarea activităților sale și își poate structura funcțiile de evaluare astfel încât acestea să 
reflecte nevoile și cerințele direcției generale respective. Funcțiile de evaluare coordonează și 
sprijină activitățile de evaluare ale direcției generale și se asigură că evaluările sunt întemeiate 
și obiective. Secretariatul General este responsabil pentru măsurile de sprijin, inclusiv pentru 
furnizarea de orientări9, și pentru a asigura faptul că standardele de evaluare10 sunt respectate. 

Marea majoritate a evaluărilor sunt externalizate, cu alte cuvinte Comisia angajează 
consultanți pentru a colecta și a analiza datele relevante și a răspunde unei serii de „întrebări 
de evaluare”. Fiecare evaluare este urmărită de un grup de coordonare, care oferă îndrumări și 
sprijin și participă la asigurarea calității evaluării. 

Standardele de evaluare ale Comisiei sunt cuprinzătoare și sunt similare celor aplicate de alte 
organizații internaționale comparabile. Acestea acoperă întregul proces de evaluare: de la 
atribuirea resurselor, organizarea și planificarea activităților de evaluare până la conceperea, 
desfășurarea și, în cele din urmă, difuzarea și utilizarea evaluărilor. Aceste standarde impun 
Comisiei să efectueze evaluări de înaltă calitate, contribuind atât la o mai bună reglementare, 
cât și la o mai bună integrare a concluziilor evaluării în cadrul ciclului de planificare și 
programare strategică al Comisiei. 

 

 

                                                            
7 Disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

8 Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 
9 Evaluarea activităților UE: Ghid practic pentru serviciile Comisiei (2004). 
10 Publicate inițial în anexa A la orientările din 2004 și actualizate în comunicarea Comisiei intitulată 
„Răspunzând nevoilor strategice: Consolidarea utilizării evaluării” - SEC(2007)213.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf
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3. VECTORII SCHIMBĂRII 
Practica actuală de evaluare ar trebui îmbunătățită din următoarele motive: 

3.1. Instituirea principiului „a evalua înainte de a acționa” și îmbunătățirea calității 
Poate exista o anumită tendință de a anticipa și de a ne concentra asupra unor inițiative noi. 
Însă schimbările sunt costisitoare și e nevoie de timp pentru a le pune în aplicare; prin urmare, 
acestea trebuie să fie justificate și trebuie să privim cu mai multă atenție la ceea ce a fost 
înainte de a merge mai departe. Este necesar ca locul ocupat de evaluare în cadrul acțiunilor 
UE să fie confirmat, trebuie alocate resursele necesare și asigurat faptul că se efectuează 
evaluări înainte de a propune noi acțiuni sau modificări.  

Legătura dintre evaluare și evaluarea impactului trebuie consolidată. Ar trebui ca acesta să fie 
un ciclu continuu: o bună evaluare ar trebui să fie influențată de calitatea pregătirii unei 
intervenții (și anume evaluarea impactului); o bună evaluare a impactului ar trebui să se 
bazeze pe învățămintele desprinse din evaluări, care ar trebui să identifice problemele, 
deficiențele, provocările și elementele reușite.  

Deși evaluările prezintă adesea situația existentă, acestea nu includ întotdeauna o analiză 
suficientă a cauzelor apariției unor evenimente, nu răspund întrebării dacă o parte din 
schimbare poate fi atribuită acțiunii UE și nu elucidează măsura în care schimbarea a răspuns 
tuturor așteptărilor inițiale. În ciuda angajamentului de a elabora politici pe baza unor date 
concrete, evaluările nu se bazează întotdeauna pe date suficiente și pe opiniile părților 
interesate. Deseori, Comisia se bazează pe date care trebuie furnizate de statele membre. De 
asemenea, trebuie acordată o mai mare atenție limitelor procesului de evaluare în sine și 
modului în care acestea afectează capacitatea de a trage concluzii temeinice. În același timp, 
ar putea fi acordată o mai mare atenție riscurilor întâmpinate și posibilului lor impact asupra 
reușitei globale a acțiunii UE. 

O evaluare pornește adesea de la ipoteza că acțiunea UE va continua și că se vor produce 
schimbări. Unele evaluări nu se concentrează suficient pe problemele și dificultățile întâlnite, 
care, într-un fel, sunt mai importante decât promovarea elementelor care funcționează. 
Obiectivul principal al unei evaluări ar trebui să fie o voință reală de a îmbunătăți 
performanța, fapt care implică analizarea atât a practicilor rele, cât și a celor bune, precum și 
furnizarea de elemente factuale solide și obiective care să alimenteze deciziile de a continua 
ca atare acțiunile UE sau de a le schimba sau chiar a le înceta. Examinarea legislației în cadrul 
Programului REFIT11 a arătat că se înregistrează progrese, însă că se mai pot aduce 
îmbunătățiri. Se poate face mai mult pentru a pune în discuție statu-quo-ul și pentru a 
îmbunătăți gestionarea acquis-ului UE. 

3.2. Necesitatea de a actualiza și îmbunătăți coerența abordării 
Actualele orientări în materie de evaluare trebuie actualizate pentru a reflecta ultimele evoluții 
din cadrul politicii de reglementare inteligentă și pentru a standardiza practicile minime în 
întreaga Comisie. 

În trecut, au existat tendințe atât coerente, cât și divergente între practicile de evaluare ale 
direcțiilor generale, deoarece acestea s-au adaptat pentru a răspunde noilor exigențe și 
evoluții, precum și din cauza naturii diferite a domeniilor de politică. Acest lucru a dus la 

                                                            
11 Primele rezultate sunt prezentate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD (2013) 401 final. 
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diferențe în ceea ce privește planificarea, amploarea, metoda, conținutul și calitatea finală a 
evaluărilor. Nu toate actele legislative ale UE conțin un angajament clar de a efectua în viitor 
o evaluare retrospectivă, programată în mod realist astfel încât să fie disponibile datele și 
informațiile necesare.  

Există o marjă semnificativă pentru a îmbunătăți planificarea pe termen mai lung, a asigura 
mai multă transparență și a dispune de un grad mai mare de avertizare timpurie și de 
previzibilitate în ceea ce privește natura și calendarul activității de evaluare. Planificarea este 
un prim pas esențial al oricărei proceduri de evaluare. Din cauza unei planificări 
necorespunzătoare, este posibil ca rezultatele să nu fie disponibile în timp util, reducând astfel 
cantitatea de informații și elemente factuale disponibile pentru procesul de elaborare a 
politicilor. O mai bună planificare prealabilă este necesară mai ales pentru ca evaluarea să își 
îndeplinească rolul în ciclul reglementării inteligente și să ofere în timp util un punct de 
plecare solid pentru a examina dacă se impun acțiuni ulterioare. În prezent, amploarea și 
varietatea unei astfel de planificări diferă între serviciile Comisiei și nu este întotdeauna clar 
modul în care sunt identificate prioritățile. Legătura dintre performanța acțiunilor existente și 
opțiunile propuse în vederea schimbării nu este întotdeauna clară. Părțile interesate și terții 
consideră că este dificil să furnizeze contribuții la timp.  

Momentul efectuării unei evaluări poate fi greu de stabilit. Adesea trebuie puse în balanță 
necesitatea de a avea la dispoziție rezultatele evaluării (astfel încât acestea să poată alimenta 
procesul de luare a deciziilor) și cantitatea de date disponibile (necesare pentru a oferi o bază 
solidă de date și pentru a efectua analiza). Timpul necesar pentru a determina schimbările 
dorite diferă în funcție de politică, ceea ce ridică probleme legate de disponibilitatea datelor și 
face dificilă standardizarea momentului de a efectua evaluarea. Aceste limitări trebuie luate în 
considerare când se redactează evaluarea sau clauzele de revizuire și în momentul primei 
planificări a evaluărilor. 

În afară de orice dovezi statistice disponibile, o mare parte a informațiilor importante necesare 
pentru a desfășura o bună evaluare provine de la părțile interesate și actorii care sunt afectați 
(în mod direct și indirect), a căror viață cotidiană poate fi schimbată ca urmare a politicilor 
UE și a acțiunilor ulterioare întreprinse de statele membre. Aceste părți interesate dispun de 
informații valoroase despre ceea ce se întâmplă efectiv pe teren, însă adesea faptul că nu li s-a 
pus acest lucru în vedere din timp îi împiedică să furnizeze contribuții în timp util și într-un 
mod bine organizat.  

3.3. Asigurarea calității și evaluarea calității 
Este necesar un proces de control clar și comun pentru a se asigura că evaluările Comisiei 
sunt efectuate la un standard suficient de ridicat, că acestea au o abordare suficient de critică 
și că sunt imparțiale (independente). 

În prezent, asigurarea calității este efectuată de funcția de evaluare a direcției generale și/sau 
de grupul de coordonare. Uneori direcțiile generale recurg la un grup mai mare de resurse, de 
exemplu, prin implicarea părților interesate externe în grupurile de coordonare sau prin 
implicarea cadrelor universitare în asigurarea calității anumitor evaluări.  

În conformitate cu standardele de evaluare, grupul de coordonare elaborează în comun 
(împreună cu funcționarii care gestionează evaluarea) o evaluare a calității raportului final de 
evaluare. Această evaluare a calității ar trebui să analizeze, din punct de vedere critic, 
procesul de evaluare întreprins, sursele de informații utilizate, analiza rezultată și concluziile 
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trase. Evaluarea calității nu este întotdeauna publicată, spre deosebire de avizele Comitetului 
de evaluare a impactului, care sunt în mod sistematic puse la dispoziție împreună cu evaluarea 
finală a impactului și cu eventuala propunere a Comisiei. 

 

4. MODEL PENTRU NOUA ABORDARE 
Ameliorările prezentate în continuare pornesc de la bazele și bunele practici existente și au 
drept scop consolidarea procesului de evaluare în cadrul Comisiei.  

4.1. Îmbunătățirea coerenței și a clarității: o definiție și un proces comune  
Noile orientări vor prezenta și defini ceea ce constituie o evaluare solidă și vor oferi indicii 
privind ce ar putea să cuprindă un bun raport de evaluare. Nivelul adecvat de analiză 
(proporțională) este definit în funcție de importanța politică, de complexitatea acțiunii UE și 
de stadiul său în cadrul ciclului de elaborare a politicilor. Va fi nevoie de un efort deosebit 
pentru a gestiona din punct de vedere strategic studiile, analizele și evaluările pentru a 
optimiza utilizarea resurselor și a asigura că acestea alimentează un cadru de evaluare care 
oferă în timp util contribuții relevante pentru procesul de luare a deciziilor. În cadrul 
Comisiei, noua definiție a evaluării ar putea fi următoarea: o apreciere critică, bazată pe date 
factuale, menită să determine dacă acțiunea (acțiunile) UE a(u) satisfăcut nevoile vizate și 
dacă a(u) produs efectiv efectele preconizate. Evaluarea nu se va limita la a analiza dacă ceva 
s-a întâmplat sau nu, ci va analiza legătura de cauzalitate – dacă acțiunea întreprinsă de o 
anumită parte a modificat comportamentele și a condus la schimbările preconizate și/sau la 
orice alte schimbări neintenționate.  

Toate evaluările ar trebui să analizeze eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată de UE prin acțiunea sa sau să justifice de ce nu este cazul. 

Deși fiecare evaluare trebuie adaptată pentru a răspunde nevoilor unei serii de circumstanțe, 
elementele unui proces comun pot fi totuși utilizate în cadrul unei game largi de acțiuni ale 
UE (de exemplu prin utilizarea unor modele standard pentru etapele esențiale ale evaluării12).  

4.2. Instituirea verificărilor adecvării13 
Verificările adecvării fac obiectul standardelor și orientărilor aplicabile evaluării. Scopul lor 
este de a identifica sarcinile administrative/de reglementare excesive, suprapunerile, lacunele, 
incoerențele și/sau măsurile caduce care este posibil să fi apărut de-a lungul timpului, precum 
și de a lansa un dialog privind eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată 
a UE prin acțiunile avute în vedere.  

În comparație cu evaluarea unei acțiuni individuale, verificările adecvării ar trebui să se refere 
mai degrabă la grupuri de acțiuni care urmăresc obiective similare sau care se suprapun, decât 
la aspecte independente și individuale între care nu există nicio interacțiune sau relație. 
Verificările adecvării nu ar trebui utilizate doar pentru a acoperi lacunele din evaluările 

                                                            
12 Acestea ar putea include evaluarea mandatului, raportul de evaluare final și evaluarea calității raportului de 
evaluare final. 
13 Până în prezent, Comisia a finalizat 3 verificări-pilot ale adecvării, iar altele 2 sunt în curs de desfășurare. 
Comunicarea privind Programul REFIT preconizează efectuarea altor astfel de verificări, întrucât acest 
instrument devine parte integrantă din politica de evaluare a Comisiei. 
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efectuate înaintea unei acțiuni individuale, ci ar trebui să ofere o imagine mai amplă decât cea 
care putea fi obținută prin combinarea mai multor evaluări separate ale unor acțiuni 
individuale.  

Exercițiile-pilot au arătat că o astfel de investiție poate fi o modalitate eficace de a colecta 
elemente factuale în scopul unei mai bune elaborări a politicilor. Utilizarea în continuare a 
verificărilor adecvării poate contribui la identificarea impacturilor cumulative ale acțiunilor 
UE și a posibilităților de simplificare și de reducere a sarcinilor.  

4.3. Promovarea unei culturi a evaluării  
Este necesară o nouă schimbare a mentalității pentru a finaliza în practică ciclul reglementării 
inteligente și a asigura că rezultatele evaluării furnizate în timp util sunt luate în considerare în 
procesul de elaborare a politicilor. O bună politică trebuie să se bazeze pe elemente factuale 
solide, iar evaluarea poate aduce o contribuție foarte importantă în acest sens. Principiul „a 
evalua înainte de a acționa” ar trebui în continuare promovat.  

Trebuie dedicate resursele necesare pentru organizarea evaluării și pentru a asigura implicarea 
tuturor nivelurilor de gestionare și o mai mare asumare, în cadrul fiecărei direcții generale, a 
rezultatelor finale ale evaluării. Evaluarea trebuie să devină o parte integrantă a ciclului de 
elaborare a politicilor și trebuie clar recunoscut rolul important și necesar pe care rezultatele și 
concluziile sale trebuie să îl joace atunci când se analizează necesitatea unor eventuale acțiuni 
viitoare. 

Indiferent dacă o evaluare a fost efectuată de serviciile Comisiei sau de către un contractant 
extern, pentru a îmbunătăți responsabilitatea, serviciile Comisiei însărcinate cu evaluarea 
respectivă ar trebui să își publice analiza și activitățile ulterioare planificate.  

4.4. Planificare 
Pe baza exercițiului de cartografiere REFIT, procesul de planificare ar trebui raționalizat și 
toate direcțiile generale ar trebui să întocmească planuri indicative continue de evaluare 
pentru perioade de cinci ani, care să fie actualizate anual. Planificarea ar trebui să stabilească 
o legătură clară între diferitele angajamente deja asumate de a aprecia și identifica gradul de 
evaluare preconizat pentru fiecare punct al planului14.  

Planificarea și conceperea evaluării trebuie gândite cu atenție și elaborate la începutul unei 
acțiuni sau după producerea unei schimbări majore15. Având în vedere că fiecare acțiune are 
un ciclu de viață diferit, ar trebui să se examineze cu mai multă atenție stadiul punerii în 
aplicare și probabilitatea de a avea date disponibile la un anumit moment pentru a se asigura 
că evaluările oferă mai din timp o contribuție la procesul de luare a deciziilor16.  

Încă de la începutul acțiunii17 trebuie stabilit un cadru de monitorizare și de colectare a datelor 
necesare, astfel încât, atunci când este momentul efectuării evaluării, informațiile cele mai 
                                                            
14 În raportul de anul acesta, în conformitate cu articolul 318 din Tratatul privind funcționarea UE, Comisia 
intenționează să furnizeze o descriere a contextului, a calendarului și a organizării activităților de raportare și 
de evaluare care urmează să fie efectuate începând de anul viitor în privința programelor financiare. 
15 Ultimul capitol al unei evaluări a impactului stabilește viitoarele modalități de evaluare și monitorizare. 
16 Un punct care figurează și în raportul pe 2011 al Comitetului de evaluare a impactului. 
17 În mod normal, astfel de modalități ar trebui identificate pe parcursul procesului de evaluare a impactului. 



 

9 

 

utile să fie ușor accesibile. Acest cadru ar trebui să indice, de asemenea, domeniile pentru care 
autoritățile din statele membre ar trebui să contribuie la colectarea datelor, la monitorizare și 
la evaluare. Trebuie acordată atenție și unei verificări inițiale a performanței unei măsuri, în 
vederea stabilirii priorităților și a programării unei evaluări proporționale în funcție de 
performanța și de nivelurile asociate de risc identificate inițial.  

În principiu, toate direcțiile generale care răspund de politici și programe ar trebui să 
efectueze cel puțin o evaluare sau o verificare a adecvării în fiecare an. 

Pentru a îmbunătăți transparența, planificarea evaluării ar trebui publicată pe un site internet 
central și anexată la planul de gestionare al direcției generale respective.  

4.5. O concepție adecvată: furnizarea de evaluări mai relevante, mai solide și mai 
riguroase  

Concepția evaluării ar trebui să fie solidă și realistă în privința elementelor care pot fi evaluate 
la un anumit moment. Ar trebui aleasă o abordare care să maximizeze utilizarea elementelor 
factuale ușor accesibile. Amploarea și scopul evaluării ar trebui clar definite la începutul 
procesului, cu stabilirea obiectivelor evaluării și cu confirmarea faptului că cele cinci criterii-
cheie de evaluare (eficacitate, eficiență, relevanță, coerență, valoarea adăugată a UE) vor fi 
analizate sau, în mod excepțional, cu explicarea motivelor pentru care nu este cazul. De 
asemenea, trebuie să se aibă în vedere cea mai bună modalitate de a analiza alte elemente 
esențiale relevante pentru un anumit domeniu sau activitate de politică, cum ar fi 
competitivitatea (inclusiv competitivitatea internațională) și costurile de punere în aplicare, 
ținând seama de posibilele constrângeri metodologice și în materie de date. 

De la începutul procesului, ar trebui să fie clar modul în care evaluarea va fi realizată și 
utilizată. Rezumatul acestei planificări ar trebui publicat în cadrul unui mandat de evaluare 
care să dea mai multă transparență și să facă mai accesibile, pentru toate părțile interesate, 
informațiile privind amploarea, scopul și calendarul unei evaluări, în toate etapele procesului. 
În cazul în care sunt implicați contractanți externi, caietul de sarcini pentru activitatea 
acestora ar trebui publicat la nivel central pe același site internet ca și mandatul de evaluare. 
Ca rezultat, procesul de evaluare ar trebui să fie mai transparent și mai accesibil, facilitând 
furnizarea în timp util de contribuții de către părțile interesate. 

Rezultatele evaluării și evaluarea preliminară trebuie comunicate tuturor părților interesate și 
trebuie analizate și dezbătute în detaliu. Serviciile Comisiei responsabile de evaluare ar trebui 
să identifice acțiunile subsecvente pe care le vor întreprinde în termen de șase luni de la 
finalizarea raportului final de evaluare. În funcție de necesități, ar trebui să se furnizeze 
conducerii superioare actualizări periodice privind progresele înregistrate în aplicarea 
acțiunilor subsecvente.  

În cadrul unei evaluări, consultarea ar trebui să respecte standardele minime ale Comisiei în 
materie de consultare. Respectarea acestor standarde, durata efectivă și metoda de consultare 
ar trebui definite de la caz la caz, având în vedere necesitatea de a asigura proporționalitatea.  

Trebuie să se pună un accent mai mare pe pregătirile pentru punerea în aplicare în statele 
membre a acțiunilor adoptate la nivelul UE. Comisia publică planurile de punere în aplicare 
pentru a asista și a sprijini statele membre în procesul de transpunere a legislației; tot astfel, ar 
trebui să se acorde o mai mare atenție pregătirii din timp a cadrelor de monitorizare și de 
evaluare, pe baza actului legislativ sau a acțiunii adoptate. Acest lucru ar trebui să fie facilitat 
de activitatea desfășurată deja în etapa de evaluare a impactului. În viitor, fiecare propunere a 
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Comisiei referitoare la orice schimbare semnificativă ar trebui să fie însoțită, în planul de 
implementare, de un cadru de evaluare care să conțină obiectivele și indicatorii aferenți 
acțiunii și programarea propusă pentru monitorizarea și evaluarea performanței acțiunii.  

4.6. Consolidarea calității și elaborarea unei serii de mecanisme de control 
Rolul grupului de coordonare ar trebui să îmbunătățească și mai mult procesul evaluării și 
conținutul evaluărilor. Prin supravegherea unui set minim de sarcini obligatorii, grupul de 
coordonare ar trebui să aibă o contribuție semnificativă la calitatea unei evaluări. Totodată, 
acesta ar trebui să joace un rol important în asigurarea unei evaluări solide, prin faptul că 
reunește experți pe plan tehnic și operațional, precum și alte părți implicate în politici conexe, 
care reprezintă o gamă largă de opinii și influențe. De asemenea, grupul de coordonare ar 
trebui să contribuie la calitatea evaluării.  

Ca o cerință minimă, raportul final ar trebui publicat, iar informațiile privind evaluările 
finalizate ar trebui puse la dispoziție prin intermediul EU Bookshop, împreună cu mandatul de 
evaluare și cu evaluarea calității. Această difuzare mai amplă ar trebui să înlesnească 
examinarea, de către toate părțile interesate, a întregului proces, de la început până la sfârșit.  

Alte inițiative care ar putea contribui la îmbunătățirea calității rezultatelor evaluării ar putea fi 
întreprinse în mod ad hoc. Printre sugestii se numără: utilizarea de grupuri de experți din 
mediul academic; o examinare anuală a unei selecții (aleatorii) de evaluări finalizate, în 
scopul de a identifica bune practici și îmbunătățiri de ordin general; prezentarea evaluărilor în 
cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului și al comisiilor parlamentare etc. 

Comisia va continua să caute noi modalități de a colabora cu părțile interesate și cu 
administrațiile naționale/regionale, cu scopul de a face schimb de experiență și a trage 
învățăminte din sisteme diferite de evaluare. În special, Grupul la nivel înalt privind o mai 
bună reglementare sprijină Comisia prin căutarea unor noi posibilități de a dezvolta și a testa 
metode de „evaluare comună” cu statele membre, precum și a unor modalități mai bune de a 
împărtăși datele și bunele practici disponibile. 

 

5. O RESPONSABILITATE COMUNĂ 

Evaluarea nu este doar responsabilitatea Comisiei. Statele membre au nevoie de un proces de 
elaborare a politicilor pe baza unor elemente factuale și, ca atare, trebuie să se angajeze, la 
rândul lor, să își îndeplinească rolul, în special în ceea ce privește furnizarea datelor necesare. 
De asemenea, acestea ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a evalua și a-și împărtăși 
experiențele în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE sau contribuția la 
activitățile UE. În acest context, Comisia va depune eforturi pentru a garanta că cerințele de 
monitorizare propuse sunt cât mai eficiente și mai raționalizate, reducând la minimum sarcina 
administrativă. 

O mai bună reglementare este integrată în acordurile interinstituționale dintre Comisia 
Europeană, Parlamentul European și Consiliu. Acordul interinstituțional din 2003 privind o 
mai bună legiferare18 stabilește o strategie globală pentru o mai bună legiferare în întregul 
proces legislativ al UE. Prin îmbunătățirea în continuare a cooperării dintre cele trei instituții 

                                                            
18 JO C 321, 31.12.2003, p. 1. 
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și prin colaborarea strânsă pentru a se asigura că cerințele de evaluare și monitorizare adoptate 
sunt clare, solide și eficiente și corespund pe deplin obiectivelor propunerii finale, cele trei 
instituții ar putea îmbunătăți semnificativ baza de elemente factuale aflate la dispoziția 
factorilor de decizie. Comisia încurajează celelalte instituții să analizeze în detaliu rezultatele 
evaluării în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului și al comisiilor parlamentare și să 
promoveze o cultură interinstituțională a evaluării pe parcursul întregului ciclu. 

 

6. VIITORUL EVALUĂRII ÎN CADRUL COMISIEI  
Comisia Europeană este hotărâtă să ofere un sistem de evaluare proporțional și fiabil în cadrul 
ciclului de reglementare inteligentă. O analiză solidă și utilă, care apreciază din punct de 
vedere critic rezultatele intervențiilor UE, este esențială. Pe baza experienței din trecut, 
determinarea modalităților celor mai eficiente și eficace de a exploata și a dezvolta o abordare 
flexibilă și proporțională pentru analizarea unor astfel de acțiuni va îmbunătăți răspunderea și 
va face ca intervențiile UE să fie mai solide, răspunzând unor necesități prioritare și generând 
rezultatele de înaltă calitate necesare. 
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