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Rezumat 
Acest articol prezintă principiile de intervenţie care 

stau la baza implementării politicii regionale a UE. 
Principiul de adiţionalitate cere ca Fondurile Structurale 

să completeze, nu să substituie, cheltuielile structurale publice ale 
unei ţări membre UE. Mai mult, Fondurile trebuie să intervină 
împreună cu măsuri la nivel naţional şi regional, integrând 
priorităţile Comunităţii, conform principiului de complemen-
taritate, coerenţă, coordonare şi conformitate. Aşadar, obliga-
ţiile imputate statelor membre sunt modulate în funcţie de suma 
totală a unui program operaţional (principiul de proporţiona-
litate). 

Principiul de parteneriat prevede ca parteneri re-
prezentativi la nivel naţional, regional şi local, în special din 
sfera economică, socială şi a protecţiei mediului, să fie implicaţi 
în pregătirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
programelor operaţionale. 

Principiul gestionării partajate prevede că bugetul 
UE alocat Fondurilor este executat în cadrul gestionării par-
tajate între statele membre şi Comisie. În ceea ce priveşte 
desfăşurarea programelor operaţionale, principiul de 
punere în aplicare prevede ca acestea să fie implementate 
de statele membre la nivelul teritorial adecvat. În acest sens, 
obiectivele Fondurilor trebuie să fie specificate în cadrul 
unei programări multianuale, conform principiului de 
programare. 

Principiul nediscriminării şi egalităţii între bărbaţi 
şi femei promovează integrarea principiului de egalitate de 
şanse în cadrul fiecărei etape a implementării Fondurilor. 

Principiul dezvoltării durabile prevede ca obiectivele 
Fondurilor să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile şi al 
promovării, de către Comunitate, a obiectivului de protecţie 
şi ameliorare a mediului. 

Abstract 
This article discusses the principles of assistance, which 

represent the corner stone of implementing EU regional 
policy. 

The principle of additionality request that structural funds 
complement, not substitute, structural public expenditures of a 
certain EU Member State. Moreover, funds shall provide 
assistance which complements national and local actions, 
integrating the priorities of the Community as foreseen by the 
principle of complementarity, consistency, coordination and 
compliance. Thus, the obligations imposed on the Member 
States are modulated according to the total funds needed for 
an operational programme (principle of proportional 
intervention). 

The partnership principle foresees that the most repre-
sentative partners at national, regional and local level, espe-
cially from the economic, social and environmental spheres, be 
involved in the preparation, implementation, monitoring and 
evaluation of operational programmes.  

The principle of shared management stipulates that the 
EU budget allocated to the Funds shall be implemented within 
the framework of shared management between the Member 
States and the Commission. As far as the implementation of 
operational programmes is concerned, the priciple of 
territorial level of implementation specifies that they shall be 
the responsibility of Member States at the appropriate 
territorial level. Thus, the objectives of the Funds shall be 
pursued in a multiannual programming system according to 
the programming principle. 

The principle of equality between men and women and 
nondiscrimination ensures the integration of the gender 
perspective during the various stages of implementation of 
the Funds. 

The principle of sustainable development requires that 
the objectives of the Funds be pursued by the Community in 
the framework of sustainable development, by protecting 
and improving the environment. 
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În cadrul politicii regionale, principiile de intervenţie aferente perioadei 2000-2006 rămân valabile în 
continuare: complementaritate, coerenţă, coordonare, conformitate şi adiţionalitate. În plus, sunt introdu-
se principii noi, precum proporţionalitatea, egalitatea între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea, 
dezvoltarea durabilă şi concentrarea fondurilor în slujba priorităţilor de la Lisabona. 

Principiul de adiţionalitate presupune ca, pentru regiunile din cadrul obiectivului “Convergenţă”, Co-
misia şi statul membru să verifice nivelul cheltuielilor publice. Fondurile structurale nu trebuie să se substituie 
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cheltuielilor structurale publice ale unei ţări membre UE. Spre deosebire de perioada 2000-2006, pentru noua 
perioadă de derulare a programelor există un mecanism de corecţie financiară în caz de nerespectare a 
acestui principiu. 

Pentru regiunile incluse în obiectivul de Convergenţă, Comisia şi statul membru stabilesc nivelul 
cheltuielilor publice sau asimilabile pe care statul membru le efectuează în toate regiunile în cauză pe par-
cursul perioadei de programare. Nivelul cheltuielilor efectuate de statul membru este unul dintre elemen-
tele incluse în decizia Comisiei privind cadrul de referinţă strategic naţional. Ca normă generală, nivelul 
acestor cheltuieli este cel puţin egal cu suma cheltuielilor medii anuale în termene reale atinsă pe parcursul 
perioadei precedente de programare. În afară de aceasta, nivelul cheltuielilor se determină în funcţie de 
condiţiile macroeconomice generale în care se efectuează finanţarea şi ţinând seama de anumite situaţii 
economice specifice sau excepţionale, cum ar fi privatizarea sau un nivel extraordinar de cheltuieli struc-
turale publice sau asimilabile ale statului membru pe parcursul perioadei precedente de programare. 

Pentru obiectivul de convergenţă, Comisia procedează, în cooperare cu fiecare stat membru, la o 
verificare cu privire la adiţionalitate la jumătatea perioadei, în 2011. În cadrul acestei verificări la mijlocul 
perioadei, Comisia poate, în consultare cu statul membru, să decidă modificarea nivelului de cheltuieli 
structurale necesar în cazul în care situaţia economică în statul membru în cauză s-a schimbat în mod 
semnificativ faţă de cea care a existat la momentul stabilirii nivelului de cheltuieli structurale publice sau 
asimilabile. 

În plus, pentru obiectivul de convergenţă, Comisia procedează, în cooperare cu fiecare stat mem-
bru, la o verificare ex post a adiţionalităţii la data de 31 decembrie 2016. 

Statul membru transmite Comisiei informaţiile cerute pentru a permite verificarea respectării nive-
lului prestabilit de cheltuieli structurale publice sau asimilabile. După caz, se utilizează metodele de esti-
mare statistică. Comisia publică rezultatele obţinute de statul membru la verificarea adiţionalităţii, indi-
când metodologia şi sursele informaţiilor utilizate, la finalul fiecăreia dintre cele trei etape de verificare. 

Principiul de proporţionalitate1 constă în modularea obligaţiilor imputate statelor membre, în func-
ţie de suma totală a unui program operaţional. Această regulă se referă în special la: 

• alegerea indicatorilor pentru un program şi obligaţiile de evaluare, gestionare şi raportare2; 
• control – dacă programul nu depăşeşte 750 milioane de euro şi contribuţia Comisiei nu depăşeş-

te 40% din totalul cheltuielilor publice, statul are mai puţine obligaţii, în special Autoritatea de au-
dit nu este obligată să prezinte Comisiei o strategie de audit3. 

Acest principiu se aplică resurselor financiare şi administrative utilizate de Comisie şi statele mem-
bre pentru aplicarea fondurilor în ceea ce priveşte: 

(a) Alegerea indicatorilor4. Obiectivele specifice axelor prioritare se cuantifică cu ajutorul unui nu-
măr limitat de indicatori ai realizării şi ai rezultatelor. Indicatorii respectivi permit măsurarea progreselor 
în comparaţie cu situaţia iniţială şi realizarea obiectivelor care aplică axele prioritare. 

(b) Evaluarea5. Evaluările6 urmăresc îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi coerenţei intervenţiei din 
fonduri, precum şi a strategiei şi a punerii în aplicare a programelor operaţionale, în vederea rezolvării 

                                                 
1 Introdus prin Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 
1260/1999/CE. 

2 Conform articolului 13.1 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului 1260/1999/CE. 

3 Conform articolului 74 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului 1260/1999/CE. 

4 Conform articolului 37 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

5 Conform articolelor 47 şi 48 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului 1260/1999/CE. 

6 Evaluările sunt finanţate din bugetul prevăzut pentru asistenţa tehnică. 
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problemelor structurale specifice ale statelor membre şi ale regiunilor în cauză, ţinând seama de obiec-
tivul de dezvoltare durabilă şi de dispoziţiile legislative comunitare pertinente în materie de impact asu-
pra mediului şi de evaluarea strategică de mediu. Evaluările pot fi de natură strategică, pentru a studia 
evoluţia unui program sau a unui grup de programe comparativ cu priorităţile comunitare şi naţionale. 
Ele pot fi de natură operaţională, pentru a susţine supravegherea unui program operaţional. Acestea au 
loc înainte, pe parcursul şi după perioada de programare. Evaluările se efectuează, după caz, sub su-
pravegherea statului membru sau a Comisiei. Acestea se efectuează de către experţi sau organisme, 
interne sau externe, independente din punct de vedere funcţional de autorităţile implicate. Comisia furni-
zează orientările indicative privind metodele de evaluare7, inclusiv standardele calitative, iar rezultatele 
lor se fac publice în conformitate cu normele aplicabile în materie de acces la documente. 

Statele membre deţin mijloacele necesare pentru efectuarea evaluărilor, organizarea producţiei şi 
a colectării datelor necesare şi utilizează diferitele tipuri de informaţii furnizate de sistemele de suprave-
ghere. Acestea pot, în afară de aceasta, să elaboreze, după caz, în cadrul obiectivului de convergenţă, 
un plan de evaluare care să specifice în mod indicativ activităţile de evaluare care trebuie realizate în 
diferitele etape ale procesului de aplicare. Statele membre efectuează o evaluare ex ante8 pentru fiecare 
program operaţional separat în temeiul obiectivului de convergenţă. În cazuri justificate în mod cores-
punzător, ţinând seama de principiul proporţionalităţii şi după cum s-a convenit între Comisie şi statul 
membru, statele membre pot să efectueze o evaluare ex ante pentru mai mult decât un program ope-
raţional. Pentru obiectivul de concurenţă şi ocuparea forţei de muncă, statele membre efectuează o eva-
luare ex ante pentru toate programele operaţionale, fie o evaluare pentru fiecare fond, fie o evaluare 
pentru fiecare prioritate sau o evaluare pentru fiecare program operaţional. Pentru obiectivul de coo-
perare teritorială europeană, statele membre efectuează împreună o evaluare ex ante fie pentru fiecare 
dintre programele operaţionale, fie pentru toate programele respective. Pe parcursul perioadei de pro-
gramare, statele membre efectuează evaluări legate de supravegherea programelor operaţionale, în 
special în cazul în care rezultatele lor diferă semnificativ de obiectivul prevăzut iniţial sau se prezintă pro-
puneri pentru revizuirea programelor operaţionale9. Rezultatele acestor evaluări se transmit Comitetului 
de supraveghere a programului operaţional şi Comisiei. 

(c) Principiile generale ale sistemelor de gestiune şi de control10. Printre altele, sistemele de 
gestionare şi de control ale programelor operaţionale aplicate de statele membre trebuie să prevadă un 
sistem de comunicare a informaţiilor şi de supraveghere în cazul în care organismul responsabil 
încredinţează îndeplinirea atribuţiilor unui alt organism, precum şi dispoziţii privind auditul funcţionării 
sistem

ţină următoarele elemente, care permit 
înţelegerea clară a punerii în aplicare a programului operaţional: 

                                                

elor. 

(d) Întocmirea de rapoarte11. Pentru prima dată în 2008 şi până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
autoritatea de gestionare transmite Comisiei un raport anual şi, până la 31 martie 2017, un raport final 
de execuţie a programului operaţional. Rapoartele trebuie să con

 
7 În conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de sta-

bilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

8 Evaluările ex ante se efectuează sub responsabilitatea autorităţii însărcinate cu întocmirea documentelor de 
programare. Evaluările ex ante urmăresc optimizarea alocării resurselor bugetare în temeiul programelor opera-
ţionale şi îmbunătăţirea calităţii programării. Evaluările identifică şi evaluează disparităţile, lacunele şi potenţialul de 
dezvoltare, obiectivele care trebuie realizate, rezultatele preconizate, obiectivele cuantificate, coerenţa, după caz, a 
strategiei propuse pentru o regiune, valoarea adăugată comunitară, gradul de integrare a priorităţilor Comunităţii, 
concluziile programării precedente şi calitatea procedurilor de aplicare, de supraveghere, de evaluare şi de gestiune 
financiară. 

9 În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coe-
ziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

10 Menţionate la articolul 58 literele (e) şi (f) din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de sta-
bilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

11 Menţionată la articolul 67 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coe-
ziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 
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• progresele efectuate în punerea în aplicare a programului operaţional şi a axelor prioritare în ra-
port cu obiectivele lor specifice verificabile, efectuând, după caz, o cuantificare, utilizându-se di-
verşi indicatori; 

• execuţia financiară a programului operaţional, prezentând pentru fiecare axă prioritară: evidenţa 
cheltuielilor plătite de beneficiar, incluse în cererile de plată adresate autorităţii de gestionare şi 
participarea publică corespunzătoare; evidenţa cheltuielilor totale primite de Comisie şi evaluarea 
în cifre a indicatorilor financiari şi evidenţa cheltuielilor plătite de organismul responsabil de exe-
cuţia plăţilor către beneficiari. Execuţia financiară în zonele care beneficiază de o susţinere tran-
zitorie se prezintă în mod distinct pentru fiecare program operaţional; 

• distribuirea indicativă12 a fondurilor pe categorii, în conformitate cu normele de aplicare adoptate 
de Comisie; 

• dispoziţiile adoptate pentru asigurarea informării şi a publicităţii în ceea ce priveşte programul 
operaţional; 

• dispoziţiile adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de supraveghere pentru asigu-
rarea calităţii şi eficienţei punerii în aplicare, în special: măsurile de supraveghere şi de evaluare 
(inclusiv modalităţile de colectare a datelor); o sinteză a problemelor importante care pot apărea 
în punerea în aplicare a programului operaţional şi eventualele măsuri adoptate; utilizarea asis-
tenţei tehnice; 

• informaţii privind problemele importante de respectare a dreptului comunitar apărute la aplicarea 
programului operaţional, precum şi măsurile de remediere a acestora; 

• avansul şi finanţarea proiectelor majore. 

Amploarea informaţiilor transmise Comisiei este proporţională cu valoarea totală a cheltuielilor pu-
blice din programul operaţional în cauză. După caz, aceste informaţii pot fi furnizate sub formă sintetică. 
Informaţiile menţionate la ultimele 4 puncte prezentate mai sus, nu se furnizează în cazul în care nu a 
avut loc nicio modificare importantă de la raportul precedent. 

Rapoartele sunt acceptate în cazul în care conţin toate elementele adecvate. Comisia dispune de 
un termen de zece zile lucrătoare de la data primirii pentru a informa statul membru dacă raportul este 
admisibil. Comisia dispune de două luni, de la data primirii, pentru a informa statul membru despre avizul 
sau privind conţinutul unui raport anual de execuţie admisibil transmis de către autoritatea de gestionare. 
Pentru raportul final al programului operaţional, acest termen este de maximum cinci luni de la data pri-
mirii raportului admisibil. În cazul în care Comisia nu răspunde în termenul stabilit, raportul se consideră 
acceptat. 

Principiul de complementaritate, coerenţă, coordonare şi conformitate13 impune ca fondurile 
să intervină împreună cu măsuri naţionale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional, integrând priori-
tăţile Comunităţii. 

Comisia şi statele membre asigură coerenţa intervenţiilor fondurilor împreună cu măsurile, politicile şi 
priorităţile Comunităţii şi complementaritatea cu celelalte instrumente financiare comunitare. Coerenţa şi 
complementaritatea respective reies în special din orientările strategice ale Comunităţii pentru coeziune, în 
cadrul strategic naţional de referinţă şi în programele operaţionale. Intervenţia cofinanţată de către fonduri 
este axată pe priorităţile Uniunii Europene în materie de promovare a concurenţei şi de creare de locuri de 
muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor orientărilor integrate pentru creştere economică şi ocu-
parea forţei de muncă 2005-2008 definite prin Decizia 2005/600/CE a Consiliului. În acest scop, Comisia şi 
statele membre, respectând competenţele lor respective, se asigură că 60% din cheltuielile pentru obiec-
tivul de convergenţă şi 75% din cheltuielile pentru obiectivul de concurenţă regională şi ocuparea forţei de 
muncă din toate statele membre ale Uniunii Europene, astfel cum era compusă înainte de 1 mai 2004, 
sunt stabilite în conformitate cu priorităţile menţionate anterior. 

                                                 
12 Numai cu titlu informativ şi în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3) din Regulamentul 

Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

13 Conform articolului 9 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dis-
poziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 
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Pentru a se ţine seama de particularităţile naţionale, inclusiv de priorităţile menţionate în programul 
naţional de reformă al fiecărui stat membru în cauză, Comisia şi fiecare stat membru în cauză pot să de-
cidă completarea listei de categorii în mod adecvat. Respectând competenţele lor, Comisia şi statele 
membre asigură coordonarea dintre intervenţiile din fonduri, FEADER, FEP, intervenţia BEI şi celelalte 
instrumente financiare existente. 

Principiul de parteneriat14 are o aplicabilitate largă, specificând că orice organism corespunzător 
ce reprezintă societatea civilă, parteneri ecologişti, organizaţii nonguvernamentale şi organismele res-
ponsabile de promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei pot să participe la negocierile privind utilizarea 
fondurilor structurale. Aceste organisme nu participă doar la gestionare, ci sunt implicate în fiecare sta-
diu al programării (punerea în aplicare, supraveghere şi evaluare). 

Obiectivele fondurilor sunt urmate în cadrul unei cooperări strânse denumite "parteneriat" între 
Comisie şi fiecare stat membru. Fiecare stat membru organizează, după caz şi în conformitate cu nor-
mele şi practicile naţionale în vigoare, un parteneriat cu autorităţi şi organisme, precum: 

• autorităţi regionale, locale, urbane şi alte autorităţi publice competente; 
• parteneri economici şi sociali; 
• orice alt organism adecvat care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu, organizaţiile 

neguvernamentale şi organismele însărcinate cu promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei. 

Statul membru desemnează partenerii reprezentativi la nivel naţional, regional, local şi în domeniile 
economic, social, de mediu sau alt domeniu de importanţă, în conformitate cu normele şi practicile naţio-
nale, ţinând seama de necesitatea promovării egalităţii între bărbaţi şi femei, precum şi a dezvoltării du-
rabile prin integrarea cerinţelor în materie de protecţie şi ameliorare a mediului. În fiecare an, Comisia 
consultă organizaţiile care reprezintă partenerii economici şi sociali la nivel european privind intervenţiile 
din fonduri. 

Parteneriatul se încheie cu respectarea deplină a competenţelor instituţionale, juridice şi respectiv 
financiare ale fiecărei categorii de parteneri menţionate mai sus. Parteneriatul include elaborarea, pu-
nerea în aplicare, supravegherea şi evaluarea programelor operaţionale. Statele membre asociază, du-
pă caz, pe fiecare din partenerii în cauză şi în special regiunile, în diferitele etape ale programării în con-
formitate cu termenele stabilite pentru fiecare dintre ele. 

Principiul gestionării partajate15 prevede că bugetul Uniunii Europene alocat fondurilor este exe-
cutat în cadrul gestionării partajate între statele membre şi Comisie, în sensul articolului 53 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regula-
mentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu excepţia asistenţei tehnice 
menţionate la articolul 45 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, şi 
Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. Comisia îşi asumă responsa-
bilităţile de execuţie a bugetului general al Uniunii Europene, după cum urmează: 

• se asigură de existenţa şi buna funcţionare a sistemelor de gestionare şi control în statele mem-
bre16; 

• întrerupe sau suspendă total sau parţial plăţile17 în cazul unor nereguli în cadrul sistemelor naţio-
nale de gestionare şi control şi aplică orice altă corecţie financiară18; 

                                                 
14  Principiul de parteneriat a fost extins faţă de perioada anterioară (2000-2006). 
15 Conform articolului 14 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dis-

poziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

16 În conformitate cu procedurile descrise la articolele 71, 72 şi 73 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 
11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

17 În conformitate cu articolele 91 şi 92 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul 
de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

18 În conformitate cu procedurile descrise la articolele 100 şi 101 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 
iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 
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• se asigură cu privire la rambursarea aconturilor şi procedează la degajarea din oficiu a angaja-
mentelor bugetare19. 

Principiul de programare20 prevede ca obiectivele fondurilor să fie specificate în cadrul unei pro-
gramări multianuale efectuate în mai multe etape, care include identificarea priorităţilor, finanţarea şi sis-
temul de gestionare şi control. 

Principiul nediscriminării şi egalităţii între bărbaţi şi femei21 prevede ca statele membre şi Comisia 
să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei şi integrarea principiului de egalitate de şanse în domeniul 
respectiv, în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării fondurilor. Statele membre şi Comisia trebuie să ia 
măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul diferitelor etape ale aplicării fondurilor şi în 
special în ceea ce priveşte accesul la fonduri. În special, accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul 
dintre criteriile care trebuie respectate la definirea operaţiunilor cofinanţate din fonduri şi de care trebuie să se 
ţină seama în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării. 

Principiul de punere în aplicare22 prevede că punerea în aplicare a programelor operaţionale din 
cadrul politicii regionale este responsabilitatea statelor membre la nivelul teritorial adecvat, în conformi-
tate cu sistemul instituţional propriu fiecărui stat membru. Această responsabilitate se exercită în confor-
mitate cu prevederile Regulamentului Consiliului 1083/2006/CE. 

Principiul dezvoltării durabile prevede ca obiectivele fondurilor să fie urmărite în cadrul dez-
voltării durabile şi al promovării, de către Comunitate, a obiectivului de protecţie şi ameliorare a mediu-
lui în conformitate cu articolul 6 din tratat23. 

Valoarea adaugată a politicii de coeziune a UE este considerabilă: 

• politica de coeziune finanţează investiţiile absolut necesare în infrastructură, resurse umane şi în 
modernizarea şi diversificarea economiilor regionale şi contribuie la o mai mare creştere economică 
şi la apariţia mai multor locuri de muncă în statele membre şi regiunile mai sărace din Europa; 

• statele membre şi regiunile care beneficiază de asemenea investiţii realizează performanţe supe-
rioare în materie de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi sunt mai bine pregătite 
pentru a recupera mai rapid diferenţele faţă de nivelul UE, decât dacă ar fi fost private de investi-
ţiile realizate graţie politicii de coeziune; 

• politica de coeziune este într-o relaţie de interdependenţă cu celelalte politici ale UE – ajutorul de 
stat, mediul, transportul, sprijinirea inovaţiei sau a societăţii informaţionale. De asemenea, îmbu-
nătăţeşte şi modernizează administraţiile publice, ameliorează transparenţa şi încurajează buna 
guvernare. 

În trecut, statele membre şi regiunile care au beneficiat de cea mai mare parte a politicii regionale 
europene au fost capabile să recupereze mai rapid şi chiar să crească dincolo de nivelul mediu al UE. În 
următorii ani, această poveste de succes va continua în statele membre care s-au alăturat UE începând 
cu 2004. 

Cu toate acestea, întregul teritoriu european face faţă unor noi provocări. Globalizarea, schimbările 
climatice sau îmbătrânirea populaţiei nu se opresc la graniţele naţionale, instituţionale sau politice. Din 
contră, ele au impact direct asupra comunităţilor regionale şi locale, variind de asemenea în intensitate. 

                                                 
19 În conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 82 alineatul (2) şi la articolele 93-97 din Regulamentul Consiliului 

1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

20 Conform articolului 10 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coe-
ziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

21 Conform articolului 16 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dis-
poziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 
şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

22 Conform articolului 12 din Regulamentul Consiliului 1083/2006/CE din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coe-
ziune şi de abrogare a Regulamentului 1260/1999/CE. 

23 Tratatul privind Uniunea Europeană, Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992. 
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Competitivitatea Europei nu poate fi realizată numai prin politici UE la nivelul fiecărui stat membru 
sau la nivel regional. Succesul economic este un proces social care necesită o strânsă cooperare. Poli-
tica regională europeană are potenţialul să transforme provocările comune în oportunităţi. Aceasta este 
concepută astfel încât răspunsurile UE să implice indivizii în conceperea şi implementarea strategiilor de 
dezvoltare regională şi a proiectelor locale în beneficiul întregii Europe. 

NB: Opiniile exprimate în acest articol reprezintă punctul de vedere al autorilor, nu poziţia instituţiilor UE. 

 

 

 

 

 

 
Stimaţi cititori, 

 
Vă aducem la cunoştinţă apariţia următorului act normativ: 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.244/03.07.2009 
pentru modificarea Normelor de aplicare a scutirilor 

de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, 
prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările ulterioare, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006. 

(M.O. nr. 476/10.07.2009) 

Redacţia 
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