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Introducere
Regulamentul (CE) 3/2008 al Consiliului1 reprezintă temeiul juridic actual al acţiunilor 
cofinanţate de promovare a produselor agricole, fiind singurul regulament care acoperă 
ansamblul politicii de promovare a produselor agricole. Regulamentul menţionat nu a 
modificat în mod semnificativ conţinutul celor două regulamente anterioare (Regulamentul
(CE) nr. 2702/1999 al Consiliului din 14 decembrie 1999 şi Regulamentul nr. 2826/2000 al 
Consiliului din 19 decembrie 2000).
Acţiunile menţionate trebuie să acopere o perioadă cu o durată cuprinsă între un an şi trei ani 
şi pot consta în acţiuni de relaţii publice, de promovare sau de publicitate, care să evidenţieze
atuurile produselor comunitare, inclusiv participări la evenimente şi la târguri, precum şi 
campanii de informare.
În principiu, maximum 50 % din finanţarea pentru aceste programe este asigurată de către 
Uniunea Europeană. Creditele bugetare anuale au crescut în ultimii ani, de la 17 milioane de 
euro în 2002 la 50 de milioane de euro începând din 2007.

Auditul Curţii de Conturi
Obiectivul auditului l-a constituit evaluarea eficacităţii acţiunilor de informare şi de 
promovare, precum şi a regularităţii cheltuielilor aferente.
Auditul s-a concentrat pe sistemul de gestionare şi de monitorizare existent, cu scopul de a 
stabili dacă în cadrul acestuia: este posibilă demonstrarea eficacităţii acţiunilor, se poate 
obţine o asigurare conform căreia selecţia programelor a avut loc în conformitate cu 
reglementările în vigoare şi în condiţii de transparenţă şi se poate garanta legalitatea şi 
regularitatea cheltuielilor.
Auditul a fost realizat la nivelul serviciilor Comisiei, precum şi în Spania, Franţa şi Italia 
(acestea reprezentând aproximativ 45 % din cheltuieli) şi a avut în vedere, în principal, 
perioada începând din anul 2006 şi până la jumătatea anului 2008.
Curtea a evaluat procedurile instituite de Comisie şi de statele membre în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a acestei politici şi a efectuat o vizită la cel puţin o organizaţie beneficiară
şi la organismul corespondent însărcinat cu punerea în aplicare în fiecare dintre statele 
membre.

Concluziile auditului Curţii de Conturi
Curtea a constatat că obiectivul acţiunilor – respectiv promovarea produselor agricole 
europene – a fost formulat fără să se fi stabilit o strategie de ansamblu sau obiective 
„SMART”2. În lipsa acestora din urmă, indicatorii monitorizaţi şi difuzaţi de către Comisie nu 
au măsurat rezultatele sau impactul politicii; cu toate acestea, stabilirea unor indicatori mai 
adecvaţi ar depinde de o mai bună definire a obiectivelor urmărite.

                                               
1privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe (JO L 3, 
5.1.2008, p. 1).
2 „Specifice, măsurabile, realizabile, relevante şi datate” (specific, measurable, achievable, relevant and timed –
SMART) – conform dispoziţiilor articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 (JO L 248, 16.9.2002, p. 1).
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Curtea a precizat faptul că bugetul comunitar alocat acţiunilor de informare şi de promovare a 
fost relativ redus având în vedere multitudinea de produse, de zone geografice şi de teme, iar 
acţiunile desfăşurate nu au putut avea ele singure un impact semnificativ asupra obiectivelor. 
Pentru a îndeplini aceste obiective, programele respective ar trebui să fie incluse în cadrul mai 
larg al acţiunilor naţionale şi private. 

Pentru a putea evalua impactul diferitelor programe, Curtea a examinat un eşantion format din 
30 de programe finalizate în perioada 2006-2007 şi a constatat că, în majoritatea cazurilor, 
sintezele asupra activităţilor desfăşurate au fost suficient de detaliate şi garantau că fondurile 
cheltuite şi acţiunile realizate au fost în conformitate cu obiectivul de promovare urmărit. Cu 
toate acestea, conform altor constatări ale Curţii, Comisia nu a dispus de o procedură oficială 
pentru analiza rapoartelor de activitate, iar calitatea informaţiilor disponibile referitoare la 
evaluarea rezultatelor a fost prea puţin satisfăcătoare, întrucât majoritatea evaluărilor 
calitative nu au fost documentate, iar indicatorii cantitativi s-au limitat la un număr de 
contacte stabilite.
Curtea a precizat că, deşi concluziile celor mai multe dintre evaluări au arătat că acţiunile nu 
au avut un impact pozitiv, măsurarea eficienţei şi a eficacităţii programelor (raportul dintre 
costuri şi impact) a fost, în continuare, foarte dificilă.

În ceea ce priveşte selecţia şi aprobarea propunerilor de programe, Curtea a constatat că 
statele membre efectuau doar o activitate restrânsă de preselecţie. Pentru a ameliora acest 
aspect, Comisia a stabilit treptat o serie de criterii care să fie luate în considerare în procesul 
de evaluare a propunerilor de programe, dar acest proces nu a fost finalizat.
Curtea a observat că gradul de selectivitate de la nivelul Comisiei în ceea ce priveşte 
aprobarea propunerilor s-a îmbunătăţit semnificativ: procentul de propuneri aprobate a scăzut 
de la 100 % în perioada 2001-2002 până la mai puţin de 50 % în perioada 2006-2008.
Începând din anul 2006, procesul de selecţie s-a desfăşurat pe baza unei proceduri oficiale şi 
riguroase, bine documentate, iar Comisia a devenit în mod semnificativ mai exigentă în ceea 
ce priveşte detaliile care trebuie incluse în propuneri.
Curtea a sugerat că este posibilă în continuare îmbunătăţirea anumitor aspecte, cum ar fi 
aplicarea consecventă a unui set uniform de criterii obiective, o abordare mai formală prin 
intermediul căreia să se monitorizeze problemele identificate şi răspunsurile primite. Aceasta 
a mai sugerat că ar trebui solicitate informaţii mai detaliate referitoare la impactul estimat al 
programelor şi la modalitatea de evaluare a acestuia. În special, referitor la impact, Curtea a 
constatat că absenţa unor obiective şi indicatori prestabiliţi precişi a făcut dificilă măsurarea 
eficacităţii programelor (precum şi a eficienţei politicii în ansamblu). 

În ceea ce priveşte selecţia organismelor însărcinate cu punerea în aplicare, Curtea a observat 
că statele membre nu urmau o procedură suficient de formalizată şi de sistematică în acest 
sens, deşi aveau responsabilitatea de a verifica modalitatea conform căreia organismele 
însărcinate cu punerea în aplicare erau selectate de către organizaţiile care formulau
propunerile. De asemenea, au fost observate unele termene foarte scurte (ducând la primirea 
doar a câtorva oferte ori chiar a uneia singure), iar într-un singur caz s-au ridicat întrebări 
legate de transparenţa selecţiei.

În ceea ce priveşte monitorizarea cheltuielilor, conform constatărilor Curţii, Comisia a 
continuat, în ultimii doi ani, să instituie şi să consolideze proceduri şi instrumente de 
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monitorizare a programelor şi a cererilor de plată primite din partea statelor membre. În ciuda 
progreselor înregistrate, instrumentele utilizate în prezent sunt încă în curs de îmbunătăţire şi, 
astfel, câteva probleme persistente au mai fost relevate în timpul auditului.

Curtea a observat deficienţe persistente în anumite state membre. Atât în Spania, cât şi în
Italia, a fost evident că practicile administrative nu asigurau conformitatea activităţilor de 
gestionare şi de control referitor la programe cu cerinţele normative. Anomaliile constatate în 
cursul auditului au coincis cu cele identificate de Comisie în anul 2005 (deficienţe de control 
semnificative, nerespectarea termenelor, depăşirea contribuţiei comunitare de 50 %). În 
ambele ţări menţionate, s-au luat măsuri în vederea soluţionării problemelor, dar o verificare a 
eficacităţii acestor schimbări ar fi fost prematură.

Răspunsurile Comisiei
Comisia mulţumeşte Curţii de Conturi Europene pentru activitatea şi constatările sale şi 
clarifică o serie de aspecte.

Comisia consideră că cele patru obiective descrise în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului, precum şi obiectivele specifice pieţei interne a fiecăruia dintre diversele produse 
prevăzute în anexa 1 la regulamentul menţionat sunt „SMART”.

Comisia consideră că bugetul comunitar alocat acţiunilor de informare şi de promovare este 
adecvat, având în vedere că scopul acestuia este de a completa şi consolida acţiunile 
desfăşurate de statele membre. Comisia cunoaşte deficienţele în ceea ce priveşte sinergia şi 
complementaritatea campaniilor de promovare, indicate de Curtea de Conturi, iar Comisia 
încearcă să găsească modalităţi de îmbunătăţire în definirea şi aplicarea programelor.

Ca răspuns la dificultăţile constatate cu privire la evaluarea impactului programelor, Comisia 
subliniază că marea majoritate a programelor pe care Curtea de Conturi le-a prezentat ca 
exemplu au fost programe selectate de statele membre până în anul 2005. Prin urmare, acestea 
nu au beneficiat de îmbunătăţirile introduse în metodele de aplicare.
Începând din data de 7 noiembrie 2008, Comisia a elaborat o grilă de evaluare omogenă, iar 
de la 15 februarie 2009, eficacitatea programelor de informare şi de promovare a fost evaluată 
pe baza acestei noi grile. Astfel, Comisia poate evalua toate programele în mod obiectiv.

În ceea ce priveşte neregulile descoperite în legătură cu procedurile concurenţiale ale 
organismelor însărcinate cu punerea în aplicare, Comisia a impus o corecţie financiară acelor 
state membre în care s-au observat deficienţe în ceea ce priveşte respectarea acestor dispoziţii.

În ceea ce priveşte statele membre menţionate, Comisia a deschis anchete în anii 2007 şi 
2008, în urma corecţiilor importante impuse Spaniei şi Italiei după anchetele din anul 2005. 
Comisia a recomandat, de asemenea, acestor state membre să îşi întărească propriile 
controale-cheie şi să remedieze deficienţele subcontractării.
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Observaţii şi recomandări din partea Comisiei pentru control bugetar în vederea 
posibilităţii includerii acestora în proiectul de raport privind descărcarea de gestiune a 
Comisiei (exerciţiul financiar 2008)
[Parlamentul European:]

salută raportul Curţii de Conturi şi aprobă observaţiile şi concluziile acesteia;

observă îmbunătăţirea de către Comisie a gestionării şi controlului cheltuielilor pentru 
acţiunile de promovare a produselor agricole şi recunoaşte rezultatele care au fost obţinute; cu 
toate acestea, consideră că în continuare este necesară ameliorarea de către Comisie a altor 
câtorva aspecte;

regretă faptul că sistemul actual nu permite o evaluare a eficacităţii unei acţiuni: chiar dacă 
impactul politicii ar fi pozitiv, măsurarea acestuia este foarte dificilă, având în vedere lipsa de 
obiective specifice, a unei strategii explicite şi a unor indicatori corespunzători;

îndeamnă Comisia să definească obiectivele politicii, ţinând seama de cerinţele de 
consecvenţă dintre dezideratele exprimate şi bugetul alocat, să formuleze aceste obiective 
într-o manieră specifică, măsurabilă, realizabilă, relevantă şi datată (specific, measurable, 
achievable, relevant and timed – SMART) şi să stabilească şi să monitorizeze indicatorii de 
performanţă corespunzători;

invită Comisia să continue procesul de îmbunătăţire a procedurii de selecţie, în special prin 
întărirea cerinţei de includere în propuneri a unor informaţii referitoare la impactul estimat al 
acţiunilor, precum şi la metoda de măsurare a acestuia;

invită statele membre să contribuie la îmbunătăţirea procedurii de selecţie prin verificarea 
pertinenţei propunerilor şi prin sporirea selectivităţii; de asemenea, încurajează statele 
membre să comunice Comisiei informaţii privind ajutoarele şi acţiunile de promovare 
naţionale;

invită statele membre să îşi îmbunătăţească propriile proceduri de achiziţii publice, aplicate la 
selectarea organismelor însărcinate cu punerea în aplicare, în special să evite termenele foarte 
scurte, să aplice sistematic proceduri oficiale şi să asigure respectarea modalităţilor de selecţie 
de către organizaţiile care au formulat propunerile.


